ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 138
privind aprobarea desfăşurării sărbătorii locale „Zilele oraşului Ocna Mureş”
în perioada 27-28 august 2016
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, jr. Silviu Vinţeler,
Având în vedere referatul nr. 9647/29.06.2016 al compartimentului casa de cultură a oraşului
Ocna Mureş, referatul şi raportul de specialitate nr. 9889/04.07.2016 ale Direcţiei economice,
coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna
Mureș, Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi O.U.G nr 26/2012;
În temeiul art. 36, alin. (5), pct. 4, art.45, p-ctul 1 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă organizarea, de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, a sărbătorii
locale “ZILELE ORAŞULUI OCNA MUREŞ”, în zilele de 27 şi 28 august 2016, eveniment în
cadrul căruia vor avea loc şi manifestările cultural-sportive Festivalul Interjudeţean de folclor
“TRADIŢII UIORENE”,ediţia a VI-a şi respectiv Cupa Primăriei Ocna Mureş la Fotbal.
Art. 2: Se aprobă alocarea sumei de 77000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de
evenimentul precizat la articolul precedent, din care 72000 lei din bugetul oraşului Ocna Mureş pe
anul 2016 şi respectiv suma de 5000 lei proveniţi din sponsorizări, după cum urmează:
a). 72000 lei din bugetul local pe anul 2016, suma ce se poate asigura din cap 67.02.03.30 ..Alte
servicii culturale”, art 20.30.30, pentru cheltuieli cu:
- scena , lumini , sonorizare;
- Formatia “ GOOD DAY” – Ocna Mures;
- Formatia”TALISMAN” – Bucuresti;
- Solişti muzică usoară :
- SANDRA N, TRUPA MAXIM, AMI
- ELENA GHEORGHE (CU FORMAȚIE)
-Orchestra muzică populară ,,Centrul cultural Augustin Bena” Alba
- Prezentator – Ciprian Aron;
- Artificii;
-Taxa Uniunea Compozitorilor;
- Cupe, diplome, premiere cetățean de onoare, premiere vârstnici (50 de ani de căsătorie);
- Eveniment sportiv
b). 5000 lei proveniţi din sponsorizări acordate cu ocazia acestui eveniment , care vor fi alocaţi
pentru:
1

-5000 lei cheltuieli cu masa şi cazarea; .
Art. 3: În cazul în care nu se vor putea încheia contracte de achiziţie de prestări de servicii
cu prestatorii nominalizaţi la art. 2 se vor încheia contracte cu alţi prestatori, în limita aceloraşi sume
aprobate.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractelor de prestări de servicii, se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu
Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Directia economica;
- Directia juridica, administratie publica;
Ocna Mures, 12.07.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VINȚELER ION

TOM/TOM.Ex.5.Anexe:0.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PABDOR NICUȘOR

Notă: consilieri în funcţie:17; prezenţi: 15 ; voturi pentru: 14.
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