ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 129
privind aprobarea participării Oraşului Ocna Mureş prin Ansamblul folcloric „Tradiţii
Uiorene” din cadrul Casei de cultură Ocna Mureş la Festivalul de folclor „Aproape de sat”
care se va desfăşura în perioada 2-4 august 2013 în localitatea DORKOVO din Bulgaria
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.07.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.654/17.07.2013, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere Invitaţia de participare transmisă de organizatorii festivalului, referatul
nr.11701/18.07.2013 al doamnei Stoica Liana – referent la Casa de Cultură “Ion Sângereanu” a
oraşului Ocna Mureş, raportul de specialitate nr.12437/31.07.2013 al Serviciului bugetcontabilitate, resurse umane, salarizare şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea nr. 273 din 29.06.2006, privind finanţele publice locale,
cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.(6) lit.a) pct.4., art.45 şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 23
aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă participarea Oraşului Ocna Mureş prin Ansamblul folcloric „Tradiţii
Uiorene” din cadrul Casei de cultură Ocna Mureş la Festivalul de folclor „Aproape de sat” care se
va desfăşura în perioada 2-4 august 2013 în localitatea DORKOVO din Bulgaria.
Art. 2: Se aprobă alocarea din bugetul local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2013 a sumei de
3.000 lei, cu titlu de contribuţie la cheltuielile de transport în valoare totală de estimativ 7.000 lei,
pentru participarea ansamblului folcloric “Tradiţii Uiorene” al Casei de Cultura a orasului Ocna
Mures la Festivalul de folclor „Aproape de sat” care se va desfăşura în perioada 2-4 august 2013 în
localitatea DORKOVO din Bulgaria.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, salarizare;
- Compartimentul Casa de Cultură a oraşului Ocna Mureş
Ocna Mureş 31.07.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PROF. BACIU IOAN

PSN/PSN. Ex:3; anexe:0.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti 15; Voturi ,,pentru”: 15.
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