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             R O M Â N I A
          JUDEŢUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

   CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 69
privind desemnarea reprezentantului UAT oraşul Ocna Mureş care va participa în

perioada 15 iunie-15 iulie 2015 la evenimentele ,,Programul de Prietenie Internaţională Gansu-
2015” şi respectiv al 21-lea Târg de Afaceri şi Investiţii care vor avea loc în oraşul  Lanzhou din
China

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 14.04.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.448/10.04.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.

Având în vedere expunerea de motive nr 4874 din 14.04.2015 a domnului Primar al oraşului
Ocna Mureş, raportul de specialitate nr. 4879/14.04.2015 al Direcţiei Economice, coroborate cu Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărării
Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaŢii ale personalului romăn trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor măsuri cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi ale Ordonanţei de Urgenţă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative nr. 26/2012, cu modificările
şi completările ulterioare

În temeiul art 36 alin. (2) litera b) şi e), alin (6), pct.10, alin (7) şi ale art.45 din Legea nr.215 din
23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1:   Se aprobă participarea UAT Oraşul Ocna Mureş, prin persoana desemnată domnul Olariu
Iakab Iulian-consilier personal al primarului, la evenimentele ,,Programul de Prietenie Internaţională
Gansu-2015” şi respectiv al 21-lea Târg de Afaceri şi Investiţii care vor avea loc la Lanzhou din  China
în perioada 15 iunie-15 iulie 2015.

Art. 2: (1) Se alocă suma de 1500 lei din bugetul oraşului Ocna Mureş, din capitolul 51.02 –
Administraţie, art.20.06.02 –Deplasări în străinătate , necesară pentru efectuarea deplasării aprobate
prin art. 1.

               (2) Justificarea şi decontarea sumei aprobate conform alineatului (1) se va realiza pe baza
actelor doveditoare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.

 Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Direcţia Economică,
-domnul  Olariu Iakab Iulian .

Ocna Mureş, 14.04.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,
PROF. JURJ CLAUDIA DACIANA p. SECRETAR ORAŞ

  JR. PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.7; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 12 ; Voturi “pentru”: 12;
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