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        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 
   
 

 

HOTĂRÂREA NR. 147 
privind modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Clubului Sportiv 

 Ocna Mureş, persoană juridică română de drept public, conform anexelor 
 

 

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

31.07.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.751/25.07.2014, de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler,   

          Având în vedere Adresa nr.2/25.07.2014 a Clubului Sportiv Ocna Mureş înregistrată la Primăria 

Ocna Mureş cu nr.10304/31.07.2014, expunerea de motive a Primarului oraşului Ocna Mureş înregistrată 

cu nr. 10305/31.07.2014, raportul de specialitate nr. 10306/31.07.2014 al Direcţiei economice, Procesul 

verbal nr.1/25.07.2014 al Consiliului director de desemnare a directorului Clubului Sportiv Ocna Mureş, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Ocna Mureş aprobat prin HCLOM nr. 

111/19.06.2014 şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu  Legea nr. 69/2000 

a educaţiei fizice şi sportului, actualizată, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, HGR 

nr.144/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activităţile sportive, cu modificările şi 

completările ulterioare, HGR nr.641/1998 privind aprobarea Programului naţional “Sportul pentru toţi – 

România 2000”, cu modificările ulterioare 

       În temeiul art. 36 alin.(3) lit.b), alin.(6) lit.a) punctele 3, 5 şi 6,  art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1) 

lit.b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art. 1:  Consiliul local Ocna Mureş ia act de numirea, pe perioadă determinat dar nu mai mult de 6 

luni de zile de la data numirii în funcţie,  începând cu data de 25.07.2014, a domnului Stâncel Marius 

Laurean în funcţia de conducere de director al Clubului Sportiv Ocna Mureş , până la ocuparea funcţiei 

în cauză prin concurs. 

 

       Art. 2:  Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Clubului 

Sportiv  Ocna Mureş, persoană juridică română de drept public, precum şi Bugetul de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2014 a acestei entităţi, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

       Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri jr. Vinţeler Silviu; 
 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Clubul Sportiv Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 
   

Ocna Mures, 31.07.2014 
      PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

        STOICA ALIN SEBASTIAN                                                                SECRETAR ORAS 

                                                                                                  JR. NICOARĂ FLORINEL  
 

 

 
 

 
 

PSN/PSN.Ex.7.Anexe:2.                                               Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:16: voturi pentru:16; 


