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             ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL  
   

 

 

HOTĂRÂREA NR 163 

privind suplimentarea cheltuielilor ocazionate de  

 sărbătoarea locală „Zilele oraşului Ocna Mureş”    
    

 

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

28.08.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.812/08.08.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler, 

       Având în vedere  referatul nr. 11319/26.08.2014 al compartimentului casa de cultură a oraşului 

Ocna Mureş, referatul şi raportul  de specialitate nr. 11392/28.08.2014 ale Direcţiei economice, şi 

avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea nr. 

273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G 

nr 26/2012; 

          În temeiul art. 36, alin. (5), pct. 4, art.45, p-ctul 1 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

             Art. 1: Se aprobă suplimentarea cheltuielilor ocazionate de sărbătoarea locală „Zilele 

oraşului Ocna Mureş, ediţia 2014” care a avut loc în zilele de 16 şi 17 august 2014, cu suma de 

4170 lei, asigurată de la cap 67.02.50, art.20.30.30, după cum urmează: 

a. 250 lei pentru achitarea taxei de compozitor, sumă care se asigură din bugetul local; 

b. 3920 lei, din care 620 lei pentru cupe fotbal, materiale publicitare şi 3300 lei cheltuieli cu 

masa şi cazarea, sume care se asigură din sponsorizări  
 

           Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv  cu semnarea 

contractelor de prestări de servicii, se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu 

Vinţeler.     

 

             Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Directia economica; 

       - Directia juridica, administratie publica;  

 

         Ocna Mures, 28.08.2014 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
STOICA ALIN SEBASTIAN                                                                     SECRETAR ORAS 

                                                                                            JR. NICOARĂ FLORINEL  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOM/TOM.Ex.7.Anexe:0.                                               Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:  15; voturi pentru: 15. 


