ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 66
privind aprobarea sumei de 1500 lei necesară organizării spectacolului de pricesne ,,Lumina Învierii” care se
va desfăşura la Casa de Cultură ,,Ion Sângereanu” Ocna Mureş, în data de 7 aprilie 2017

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 30.03.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.285/24.03.2017, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere: referatul şi raportul nr.5036/29.03.2017 înaintate de către Direcţia
economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş, referatul nr
4704/23.03.2017 al Casei de Cultură ,,Ion Săngereanu” Ocna Mureş, avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile
cuprinse în Legea 182/2000 şi O.G.R nr 51/1998, Legea 273 din 29.06.2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul: art.36, alin (6), litera a) punctul 4, art.45 alin.(2) lit.a) 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 alocarea sumei de 1500 lei necesară organizării de către Primăria Ocna
Mureş prin Compartimentul Casa de Cultură a spectacolului de pricesne ,,Lumina Învierii” care se
va desfăşura la Casa de Cultură ,,Ion Sângereanu” Ocna Mureş, în data de 07 aprilie 2017.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş.
- Casa de Cultură ,,Ion Sângereanu” Ocna Mureş.
Ocna Mureş, 30.03.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHĂIESCU RADU CIPRIAN

RED/DACT:T.O.M. EXP:5; ANEXE: 0 ;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 17 ; voturi ,,pentru”: 17; .voturi ,,contra”: 0; abţineri:0.
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