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                ROMÂNIA         
            JUDETUL ALBA 
    ORASUL OCNA MURES 
        CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.107 
privind aprobarea desfăşurării sărbătorii locale „Zilele oraşului Ocna Mureş”  

în perioada 18-19 august 2012   
 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,întrunit în şedinţă ordinară  la data de 
30.07.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.605 din 19.07.2012, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 
       Având în vedere  referatul nr. 8611/30.07.2012 al compartimentului casa de cultură a oraşului 
Ocna Mureş, raportul de specialitate al Serviciului buget-contabilitate, resurse umane  şi avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea nr. 
273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul art. 36, alin. (5), pct. 4 şi art.45, p-ctul 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1: Se aprobă organizarea, de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, a sărbătorii 
locale “ZILELE ORAŞULUI OCNA MUREŞ”, în zilele de 18 şi 19 august 2012. 
 

            Art. 2: Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de 
evenimentul precizat la articolul precedent, din care 30.000 lei din bugetul oraşului Ocna Mureş pe 
anul 2012 şi respectiv suma de 10.000 lei proveniţi din sponsorizări, după cum urmează: 

- Solişti de muzică uşoară: 
Trupa HEAVEN – 7000 lei; 
Trupa ALINKA si NICK – 5000 lei ; 

- Caravana Casei de Cultură a Studenţilor Alba – 1000 lei ; 
- Grup vocal de muzică uşoară “ALBA” – 500 lei ; 
- Orchestra de muzică populară “APULLUM” şi soliştii vocali Adrian Tiboc şi Flaviu Cristea 

– 2000 lei; 
- Solista de muzică populară Mirela Mănescu – 2200 lei ; 
- Prezentator Angela Chelaru – 1200 lei ; 
- Focuri de artificii – 1500 lei ; 
- Scena şi sonorizare – 12.000 lei ; 
- Masa participanţi – 5000 lei ( sumă provenită din sponsorizări); 
- Diplome, trofee, invitaţii şi materiale publicitare – 2600 lei; 

 

           Art.3: - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.     
 

             Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Serviciul buget-contabilitate,resurse umane,  

Ocna Mureş, 30.07.2012 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZA, 
                 PROF. ION VINŢELER                                                    SECRETAR ORAŞ 

                                                                                              JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 
 
 
 
 

PSN/PSN; EXPL.5; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17; Voturi “pentru”:16;  


