ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 114
privind aprobarea unei bonificație (scutire) a prețului pentru închirierea Sălii de Sport,
exclusiv pentru activitățile desfășurate de echipele Clubului Sportiv Ocna Mureș , de la 40
lei/ora cât este în prezent, la 20 lei/ora, în regim de abonament.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.05.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.525/19.05.2016 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul nr. 8103 din 26.05.2016 întocmit de către Compartimentul juridic și
contencios administrativ și raportul nr. 8109/26.05.2016 al Serviciului V.I.T.L, avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate cu HCLOM nr 117/13.08.2007 privind
înființarea ,,Clubului Sportiv Ocna Mureș”, HCLOM nr 64/31.03.2016 privind aprobarea noului
Regulament de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Ocna Mureș, noii componențe a
Consiliului Director al Clubului Sportiv Ocna Mureș, modificării și completării Statului de funcții și a
Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureș, Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările
ulterioare art 874 din Legea 287/2009-Codul civil;
În temeiul art 36 alin.(2) litera c), art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă o bonificație (scutire) a prețului pentru închirierea Sălii de Sport, exclusiv
pentru activitățile desfășurate de echipele Clubului Sportiv Ocna Mureș , de la 40 lei/ora cât este în
prezent, la 20 lei/ora, în regim de abonament.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu
Se comunică la:
- Institutia Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentul juridic și contencios administrativ;
- Clubul Sportiv Ocna Mureș;
- Școala gimnazială ,,Lucian Blaga” Ocna Mureș.
Ocna Mureş, 26.05.2016
Președinte de ședință,
Marele Adrian Cristian

TOM/TOM; EXPL7; ANEXE.0;

Contrasemnează,
Secretar oraș
Pandor Nicușor

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16 ; Voturi “pentru”: 12 .
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