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             R O M Â N I A 

            JUDEŢUL ALBA 

      ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

           CONSILIUL LOCAL                             
 

HOTĂRÂREA  NR.188 

privind aprobarea raportului de cheltuieli pentru evenimentul cultural de interes public local 

,,Mureş pe marginea ta” ediţia a XXX-a, desfăşurat la Ocna Mureş. 

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 

de 31.10.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.756/25.10.2017, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

     Având în vedere: referatul nr.15988/18.10.2017 al d-nei Stoica Liana, angajată la Primăria 

Ocna Mureş, Compartimentul Casa de Cultură, referatul şi raportul de specialitate nr.16863 din 

31.10.2017 înaintat de către Direcţia ecomonică, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în  Legea 273 din 

29.06.2006, legea privind finanţelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare, 

Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în 2008, 

actualizată, OGR nr.51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 

proiectelor culturale, actualizată; 

 

         În temeiul art 36 alin (6) punctul 4, art.45, p-ctul.2, art.115 alin.(1) litera b)  din Legea 

nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1. Se aprobă raportul de cheltuieli pentru evenimentul cultural de interes public local, 

Festivalul Naţional de Folclor ,,Mureș pe marginea ta “desfășurat în ziua de 29 octombrie 2017, 

la Casa de Cultură ,,Ion Sângereanu”, după cum urmează: 

            - suma de 3153 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu servirea mesei, cazare şi pentru flori.  

 

        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 oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Casa de Cultură ,, Ion Sângereanu”. 

 

                                                        Ocna Mureş, 31.10.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            AVIZEAZĂ,  

NICOARĂ MARCELA ELENA                                                                    SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                         PANDOR NICUȘOR 
 

 

 

 

RED/DACT:T.O.M  

EX:5; ANEXE:0;                    Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ;  voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0. .  
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