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   CONSILIUL LOCASL                            

 

   

 HOTĂRÂREA NR. 114 

privind aprobarea desfășurării activității ,,Festivalul Internațional de folclor Aiud-Ocna Mureș 2018” 

cu desfășurare în Ocna Mureș în perioada 29-31 iulie 2018, precum și a cheltuielilor ocazionate de 

eveniment 

 

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

de 28.06.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 337/22.06.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

      Având în vedere referatul nr. 9035/22.06.2018 al Cabinetului primarului și referatul nr 

9113/26.06.2018 al Direcției Economice din care rezultă necesitatea desfășurării activității  ,,Festivalul 

Internațional de folclor Aiud-Ocna Mureș 2018” în Ocna Mureș în perioada 29-31 iulie 2018, raportul 

de specialitate favorabil  nr. 9113/26.06.2018 al Direcției Economice ,  avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș coroborate cu  dispoziţiile cuprinse în   Legea nr. 

273/2006, Legea privind finanțele publice locale, actualizată, O.G.R nr 21/2007 privind instituțiile și 

companiile  de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, 

actualizată, O.G.R nr 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, 

muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, actualizată;  

        În temeiul, art.36 alin (6) litera a), art.45  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 aprobă desfășurarea  activitătii de interes public local  ,,Festivalul Internațional de folclor 

Aiud-Ocna Mureș 2018” în Ocna Mureș, în perioada 29-31 iulie 2018 

 

Art.2.  Se aprobă alocarea sumei de 76165 lei necesară acoperirii diverselor cheltuieli generate de 

desfășurarea evenimentului. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.       

 

 Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        

             Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcția economică; 

                                                             Ocna Mureş, 28.06.2018 

                                   
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR ORAȘ, 

IOAN DANIEL BARBU                                                                                  NICUȘOR PANDOR 
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