
         ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

        ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

        CONSILIUL LOCAL       

   
 

HOTĂRÂREA NR. 39 

 
                   Privind aprobarea plăţii, din bugetul oraşului Ocna Mureş capitol 67.02.50, art. 20.30.30. 

  a sumei de 3000 lei necesară acoperirii parţiale a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea 

Ansamblului Folcloric „TRADIŢII UIORENE” al Casei de Cultură a Oraşului Ocna Mureş în      

localitatea Mannheim, Germania pentru participarea, în numele oraşului Ocna Mureş, la evenimentul 

cultural-artistic de interes comun, desfăşurat în cadrul proiectului ,,De ziua Mamei” care va avea loc 

în data de 7 martie  2015 

 

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

26.02.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 333/19.02.2015 de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere referatul nr.1131/28.01.2015 al compartimentului Casa de Cultură “Ion Sângereanu” 

Ocna Mureş, raportul  de specialitate nr. 2673/26 .02.2015 al Direcţiei economice şi avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local coroborate cu  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată, 

        În temeiul art. 36 alin. (6) litera a), pct.4  şi 5, art.45 alin.(1) şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea 

nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art.1:  Se aprobă plata, din bugetul oraşului Ocna Mureş capitol 67.02.50, art. 20.30.30., a sumei de 

3000 lei necesară acoperirii parţiale a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Ansamblului 

Folcloric „TRADIŢII UIORENE” al Casei de Cultură a Oraşului Ocna Mureş în localitatea Mannheim, 

Germania pentru participarea, în numele oraşului Ocna Mureş, la evenimentul cultural-artistic de interes 

comun, desfăşurat în cadrul proiectului ,,De ziua Mamei” care va avea loc în data de 7 martie  2015. 

      Art.2: În termen de maxim 30 de zile de la desfăşurarea evenimentului, Ansamblul Folcloric „TRADIŢII 

UIORENE” al Casei de Cultură a Oraşului Ocna Mureş, prin coordonatorul acestuia, doamna Stoica Liana, 

va prezenta Consiliului local un raport al deplasării. 

       Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 

Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 

 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Casa de Cultură “Ion Sângereanu” Ocna Mureş;  

 

                                                                        Ocna Mures,  26.02. 2015 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

   PROF. JURJ CLAUDIA DACIANA                                                                          SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                                            JR. FLORINEL NICOARĂ 

 

 

 

 

 
 

     TOM/TOM.Ex.6.Anexe:0.                                               Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:17 ;voturi pentru:16 ;       


