
 1 

              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA NR 114 

Privind repartizarea unor sume de bani de la cap 67.02.06.59.11 ,,Susţinerea cultelor” catre 

unităti de cult menţionate mai jos   
    

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

data de 28.06.2013 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.582/18.06.2013, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu; 

Având în vedere referatul  si raportul nr. 10504/26.06..2013  inaintat de catre  Serviciul 

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

orasului Ocna Mures, avizele comisiilor de specailitate ale consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

coroborate cu dispoziţiile cuprinse în  Legea 273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

            În temeiul art.36 alin 6 litera c şi 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  repartizarea unor sume de bani de la cap 67.02.06.59.11 ,,Susţinerea 

cultelor” catre unitătile  de cult următoare:  

 . 10.000 lei la  Parohia Ortodoxă Uioara de Sus , pentru finisarea lucrărilor de pictură 

(Pr.Botos Ioan) 

        

 10.000  lei  la Parohia Ortodoxă nr.1 ,Ocna Mures   , pentru executarea lucrărilor de pictură 

( Pr.Marcu ) 

 10.000 lei la Parohia Ortodoxă Nr.3 ,Ocna Mures, pentru executarea lucrărilor cu pictura 

(Pr.Vasile) 

 5.000 lei la Parohia Greco Catolica din Ocna Mures pentru lucrări de modernizare la 

clădirea bisericii.(Pr. Biriş ) 

 

  2.500 lei  la Parohia Ortodoxă Nr.2 ,Ocna Mures, pentru lucrări de reparaţii (Pr. Curseu ) 

 2.500  lei  la   Parohia  Ortodoxă Razboieni  ,pentru finisarea lucrarilor de reparaţii 

.(Pr.Beregoi Vladimir) 

 

 2.500 lei  la Parohia Ortodoxă nr.4 ,Ocna Mures, pentru lucrări de constructii( Pr. Roata) 

 2.500  lei la Parohia Reformată din Ocna Mures pentru lucrări consolidari la cladirea 

bisericii. 

 2.500 lei la Parohia Ortodoxă Romana Uioara de Jos  pentru lucrări de construcţii si 

amenajări interioare si exterioare(Pr. Oprean) 

 2.500 lei la  Parohia Ortodoxă Romana Uioara de Jos II , pentru lucrări de reparaţii la 

tencuiala exteriaoară a clădirii bisericii. 

 2.500 lei la Parohia Ortodoxă Română Micoşlaca pentru lucrari de reparaţii la acoperis 

 

 2.500 lei la Biserica Penticostală ,,Maranata” din Ocna Mureş,  pentru lucrări de construcţii 

la clădirea bisericii  

 2.500 lei la Asociatia Bunul Samaritean din Ocna Mureş pentru lucrări de construcţii la 

clădirea bisericii. 
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 2.500 lei la Parohia Ortodoxă Română din Cisteiul de Mures pentru lucrări de reparaţii la 

cladirea bisericii. 
 

          Art2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.  

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       -Serviciul buget-contabilitate,resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Ocna Mureş; 

Ocna Mures, 28.06.2013 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

ING. STĂNESCU VASILE                                                                  SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                         JR. NICOARĂ FLORINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOM/TOM. Ex:3; anexe:0.                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:13; Voturi ,,pentru”: 13. 
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