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          R O M Â N I A 
            Judeţul Alba 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
          CONSILIUL LOCAL 

 HOTARAREA NR 1 
           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ,,de indata”    la 
data de 09.01.2012 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.2/09.01.2012, de către 
primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
      Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul 
bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2011in suma de 814447,13 lei”, iniţiat 
şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 

Vazand: referatul nr. 177/09.01.2012  inaintat de catre  Serviciului buget-contabilitate, 
resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Ocna 
Mures; 

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 
administraţia publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările ulterioare, coroborata cu 
Legea 273 din 29. 06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare,  Ordinul nr 2985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea 
exercitiului bugetar al anului 2011 si Ordinul 18/06.01.2012 pentru modificarea Normelor 
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011 ,  
         În temeiul art.45, p-ctul.1 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 acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii 
de dezvoltare pe anul 2011, in suma de 814447,13 lei.  
 
         Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif.  
       Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       -Serviciul buget-contabilitate,resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; 
         Ocna Mureş  09.01.2012 
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