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            R O M Â N I A 
         JUDEŢUL ALBA 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
         CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR 150 

 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indata  la data de 
06.10.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1154/06.10.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
           Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri Casei de 
cultură a oraşului Ocna Mureş şi respectiv Sălii de expoziţii din cadrul Casei de cultură a oraşului 
Ocna Mureş,  proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. 
Augustin Iosif Drăguţ; 
          Văzând – expunerea de motive nr.11510 din 28.09.2010 a primarului oraşului Ocna Mureş, 
referatul nr. 8762/08.07.2008 întocmit de personalul angajat în cadrul compartimentului Biblioteca 
orăşenească „Mircea Cenuşă” Ocna Mureş, raportul de specialitate nr.11509 din 28.09.2010 întocmit 
de către serviciul administraţia publică locală, juridic, secretariat şi relaţia cu societatea civilă precum 
şi avizul nr.11574 din 30.09.2011 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local al oraşului 
Ocna Mureş; 
                      -avizul nr 2 din 06.10.2011 a Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Alba;  
            Având în vedere Legea nr.215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata in anul 2007,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu prevederile cuprinse 
la art. 2, lit.d) şi art. 3 din O.G. nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr.564/31.07.2008 al Ministrului internelor şi 
reformei administrative; 
            În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Art.1:  Se aprobă atribuirea denumirii de „ION SÂNGEREANU” Casei de cultură a 
oraşului Ocna Mureş. 
 
            Art.2:  Se aprobă atribuirea denumirii de „IOAN HANCA” Sălii de expoziţii din cadrul 
Casei de cultură a oraşului Ocna Mureş; 
 

    Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul 
orasului Ocna Mures, prof. Drăguţ Augustin Iosif. 
 
                 Se comunică la: 
              - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
              - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
              - Serviciul administraţia publică locală, juridic, secretariat şi relaţia cu societatea civilă; 
 

Ocna Mureş, 06.10.2011 
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZA, 
         PACURAR VALERICA                                                      SECRETAR ORAŞ 

                                                                              JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 
 
 

PSN/PSN 
EXPL.3; ANEXE.0;                         NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 12; Voturi “pentru”:12;  




