ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR 55
privind aprobarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii ale oraşului Ocna Mureş, judeţul
Alba, pentru anul 2013
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ORDINARĂ la data
de 27.03.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.287/15.03.2013, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Având în vedere referatul şi raportul nr.5177/26.03..2013 ale Serviciului buget-contabilitate, resurse
umane, informatizare, rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr 215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare Legea nr.500/11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificările
ulterioare,Legea nr5/22.02.2013 a Bugetului de stat pe anul 2013, Adresele Ministerului Finanţelor
Publice nr.108692/202270/18.03.2013 privind repartiţia pe UAT a sumelor defalcate din TVA, pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşelor pentru anul 2013în valoare de 6611 mii lei,
Decizia 158/08.03.2013 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013 care s-a
stabilit in sumă de 8279 mii lei, Decizia 151/28.03.2013 privind sumele alocate din T.V.A şi din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale îm valoare de 1863 mii lei,
În temeiul art 36 p-ctul 4 litera a şi art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol 1: - Se aprobă bugetul Oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba si Lista obiectivelor de
investiţii a Oraşului Ocna Mureş, pe anul 2013 conform anexelor nr.1-13 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Articol 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jur. Vinţeler Silviu ;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşului Ocna Mureş;
- Se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei orasului Ocna Mures;
Ocna Mures, la 27.03.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ING. STANESCU VASILE

TOM/TOM; EXPL.5; ANEXE.13;

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ:

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:16 ; Voturi “pentru”:16
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