ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 165
privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul II 2017, conform anexelor nr.
1 și 2I pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției Oraș Ocna Mureș, .a contului trimestrial de
execuție pentru trimestrul II 2017 la Clubul Sportiv Ocna Mureș, conform anexei nr.3 și a contului
trimestrial de execuție pe trimestrul II 2017 la Unitatea Medico-Socială din orașul Ocna Mureș,
conform anexei nr. 4.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data
de 27.09.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.620/21.09.2017, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul nr.14274 din 20.09.2017 si raportul de specialitate nr.
14372/21.09.2017 înaintate de catre Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului Ocna Mures, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al orasului Ocna Mures, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea 273 din 29.06.2006
privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.36 alin. (4) litera a) şi art.45, p-ctul.2 şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă Contul Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul II 2017, conform
anexelor nr. 1 și 2 pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției Oraș Ocna Mureș,
Art. 2: Se aprobă contul trimestrial de execuție pentru trimestrul II 2017 la Clubul Sportiv
Ocna Mureș, conform anexei nr.3.
Art.3: Se aprobă contul trimestrial de execuție pe trimestrul II 2017 la Unitatea MedicoSocială din orașul Ocna Mureș, conform anexei nr. 4
Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mures.
Ocna Mureş, 27.09.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

TOM/TOM.Ex.4.Anexe:4.

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Notă: consilieri în funcţie:17; prezenţi: 15; voturi,, pentru”: 14; Voturi ,,contra”: 1; .Abțineri: 0 .
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