
 1 

          R O M Â N I A           

            Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTARAREA NR 148 

privind aprobarea organizarii de catre Consiliul local alorasului Ocna Mures a Festivalului 

interjudetean de folclor “Mures pe marginea ta” editia a XXV si alocarea  din bugetul local a sumei 

de 13150 lei, suma ce se poate asigura din cap 67.02.50 art. 20.30.30 pentru desfasurarea acestui 

evemniment”, 

 

 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara  la data 

de 25.10.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 875/17.10.2012, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu; 

          Având în vedere referatul si raportul nr.14346 din 22.10.2012 inaintate de catre  Serviciul 

buget-contabilitate, resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

orasului Ocna Mures si referatul nr 10569 din 17.09.2012 al Casei de Cultura ,,Ion Sangerean” 

Ocna Mures, rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Ocna Mures 

coroborate cu  dispoziţiile cuprinse în  Legea 273 din 29. 06.2006, Lege privind finantele publice 

locale,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

           În temeiul art.45, p-ctul.2 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 

locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.unic. Se aproba organizarea de catre Consiliul local al orasului Ocna Mures a 

Festivalului interjudetean de folclor “Mures pe marginea ta” editia a XXV si alocarea  din bugetul 

local a sumei de 13150 lei, suma ce se poate asigura din cap 67.02.50 art. 20.30.30 pentru 

desfasurarea acestui evemniment, dupa cum urmeaza: 

 3.100 lei  lei premii concurenti muzica populara: 

1. Marele Trofeu                          1.000 lei 

2. Premiul I                                     600 lei 

3. Premiul II                                   500 lei 

4. Premiul III                                  400  lei 

5. Mentiuni 3x200 Lei                    600 lei 

 2.100  lei plata juriului : 

1. Presedintele juriului                  500 lei 

2. Membrii juriului4x400lei      1.600 lei  

 1.000 lei  pentru sonorizare 

 1.350 lei plata taraf” Augustin Bena” si colaboratori 

    300  lei  Premiul pentru laureata festivalului din anul 2011  

 1.000 lei Solist consacrat in recital (Veta Biris) 

    500 lei Solist Moga Virgil 

    500 lei  Mirela Manescu   

    500 lei Prezentator festival si coprezentator   

    300 lei cheltuieli cu diplome , afise, flori etc. 
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 2.500  lei cheltuieli cu masa si  cazare si alte cheltuieli ocazionate de acest eveniment( 

suma asigurata din sponsorizari) 

 

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu;  

 

       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; 

       - Casa de Cultura ,,Ion Sangerean” Ocna Mures 

       

   Ocna Mureş  25.10.2012 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZA,  

    VINTELER ION                                                                                  SECRETAR ORAS    

                                                                                                            JR. FLORIN NICORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R E D A C T A T, 

EC. TIUCA ORIAN MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T.O.M/T.O.M                                      Nota:consilieri in functie:17, prezenti:17, voturi pentru:17 

EX:6 

ANEXE:0;                         

 

 
 

 

 


