ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 136
privind înființarea și funcționarea în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș, a
Așezământului Cultural Ocna Mureș, ca persoană juridică de drept public, fără personalitate
juridică
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 12.07.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 612/05.07.2016 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr. 10288/06.07.2016 al Compartimentului Casa de cultură ,,Ion
Sângereanu” Ocna Mureș, şi raportul de specialitate nr.10468/07.07.2016 al consilierului juridic
Nicoară Florin Ovidiu și coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al orașului Ocna Mureș, art.2, art.3,art.5, art.6, art.11, art.15 alin.2 lit,,.a” și art. 27 din OUG
nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,
actualizată, O.U.G nr 189/2008, H.G nr 1301/2009,
În temeiul art.36, alin.(5) lit. a), p-ctele 1,4 și 19, art.45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă înființarea și funcționarea în subordinea Consiliului local al orașului Ocna
Mureș, a Așezământului Cultural Ocna Mureș, ca persoană juridică de drept public, fără personalitate
juridică, în cadrul Casei de Cultură ,,Ion Sângereanu”, cu sediul în orașul Ocna Mureș, strada Nicolae
Iorga, nr. 34, jud. Alba.
Art. 2: (1) Se aprobă cuprinderea activității Ansamblului Folcloric ,,Tradiții Uiorene” care
ființează în cadrul Casei de Cultură ,,Ion Sângereanu” în ansamblul activităților Așezământului
Cultural Ocna Mureș. .
(2) Componența nominală a Ansamblului Folcloric ,,Tradiții Uiorene” este prevăzută în anexa
care face parte integrantă din prezenta.
Art. 3: În termen de 90 zile de la adoptarea prezentei se va elabora și supune spre aprobare
Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, Regulamentul de organizare și funcționare al Așezământului
Cultural Ocna Mureș, persoană juridică de drept public fără personalitate juridică cu sediul în orașul
Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga, nr. 34, jud. Alba, care ființează în cadrul Casei de Cultură ,,Ion
Sângereanu”.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
- Casa de Cultură ,,Ion Sângereanu” Ocna Mureș

Ocna Mureş, 12.07.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VINȚELER ION

TOM/TOM; EXPL.5; ANEXE:1 ;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 15; Voturi “pentru”: 15.

2

