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        ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

  CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂREA NR. 49  

privind evenimentul cultural de interes public local ”Lumina Învierii” 

 

 

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

29.03.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 227/23.03.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere referatul nr. 3127/05.03.2018 al compartimentului Casa de cultură, referatul 

și raportul de specialitate nr. 4312/27.03.2018 ale Direcției economice, avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile 

legale cuprinse în Legea nr. 273/2006- privind finanțele publice locale, actualizată, OUG nr. nr. 

118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, 

actualizată, Hotărârea nr.136/12.07.2016 a Consiliului local Ocna Mureș privind înființarea și 

funcționarea în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș, a Așezământului Cultural 

Ocna Mureș, ca persoană juridică de drept public, fără personalitate juridică, 

      În temeiul art.36 alin (4) litera a ), alin. 6, lit. a) art.45, alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art. 1. Se ia act de desfășurarea, în ziua de 27.03.2018, la Casa de cultură ”Ion Sîngereanu” 

din Ocna Mureș, a evenimentului cultural de interes public local ”Lumina Învierii” și aprobă 

alocarea, din bugetul orașului Ocna Mureș, a sumei de 2.000 lei de la cap. 6720330, articol 203030 

pentru cheltuielile ocazionate de acest eveniment. 

 

         Art. 2. 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; 

      -  Direcția Economică;  

      

      Ocna Mures, 29.03.2018 
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                       PANDOR NICUȘOR                                                       
                                                                                                                     
 

 

 
 

 

 

 

 

Tehnored. N.F.O.exp.4;anexe:0.         Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 17; voturi ,,pentru”: 17; .voturi ,,contra”: ; abţineri:  
 


