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R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 159
privind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2015, conform anexei

nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei  nr. 2 şi aprobarea utilizării
excedentului anului 2014 la bugetul de subvenţii şi venituri proprii şi pentru secţiunea de

funcţionare în sumă de 18784,77 lei la Liceul Tehnologic Ocna Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată   la

data de 06.08.2015 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 878/06.08.2015, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;

Având în vedere referatul si raportul nr. 11499/ 06.08.2015 înaintate de către Direcţia
Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mures, avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile
cuprinse în  Legea 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modificările si
completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin (4) litera a), art.45, alin (2) si art. 115 alin (1) litera b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: - Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş, pe anul 2015,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.

 Art. 2: - Se aprobă modificarea listei de investiţii a oraşului Ocna Mureş pe anul 2015
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.

Art.3: - Se aprobă utilizărea excedentului anului 2014 la bugetul de subvenţii şi venituri
proprii şi pentru secţiunea de funcţionare în sumă de 18784,77 lei la Liceul Tehnologic Ocna
Mureş.

Art.4: - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

 Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş.

Ocna Mureş, 06.08.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ,

      JR. LEAHU IOAN MIRCEA p. SECRETAR ORAŞ
JR. PANDOR  NICUŞOR

RED/DACT:T.O.M
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