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          ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

CONSILIUL  LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.17 
privind emiterea acordului CLOM în vederea numirii persoanelor care exercita activitate  

de control financiar preventiv propriu la nivelul UAT Orașul Ocna Mureș 

 

 

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

30.01.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 119/23.01.2018 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;   

     Având în vedere nota de fundamentare nr.1260 din 29.01.2018 şi raportul de specialitate nr. 

1261/29.01.2018 ale Direcției economice , avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale 

consiliului local,  coroborate cu dispoziţiile O.G.R nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul 

financiar preventiv aprobată prin Legea nr. 301/2002 actualizată, Ordinul nr 923/2014 republicat, al 

Ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitate de control financiar preventiv propriu, capitolul II și III, Legea 

nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, actualizată, Legea-cadru nr 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
      În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45 şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, actualizată;      

                                                                       

                                                                              HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art. 1.  Se emite acordul CLOM în vederea numirii persoanelor care exercita activitatea de 

control financiar preventiv propriu la nivelul UAT Orașul Ocna Mureș, după cum urmează: 

1. Pop Mirela-Ramona, inspector principal în cadrul Direcției Economice;  

2. Vancea Nicolae, inspector principal în cadrul Direcției Economice; 

3. Drăgan Mirela, consilier superior în cadrul Direcției Juridice; 

4. Morar Viorel Claudiu, consilier superior în cadrul Biroului Achiziții Publice. 
  

      Art. 2.  Numirea persoanelor mai sus nominalizate precum și stabilirea, pentru fiecare în parte, 

a operațiunilor vizate de  controlul financiar preventiv propriu se va face de către Primarul orașului 

Ocna Mureș, prin dispoziție. 
 

      Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte Primarul 

Oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 
 

    Se comunică la:  

- Instituţia Prefectului – Judeţul Alba;  

- Primarul Oraşului Ocna Mureş; 

- Direcția economică; 

Ocna Mureş,  30.01.2018 
                                                               

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

          PODARIU PAVEL GLIGOR                                             PANDOR NICUȘOR 
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