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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA   NR.175 
privind aprobarea organizării Festivalului Concurs ,,Mureș pe marginea ta”  eveniment cultural de 
interes public local ediţia a XXXI-a, care se va desfășura pe data de 21 octombrie 2018  la Ocna 

Mureş și  alocarea din bugetul local a sumei de 4000 lei pentru acest eveniment 
 
      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică la data de 
27.09.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.439/21.09.2018, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
 
      Având în vedere referatul nr.13274/25.09.2018 al d-nei Stoica Liana, angajată la Primăria 
Ocna Mureş, Compartimentul Casa de Cultură, referatul şi raportul de specialitate nr.13454 din 
27.09.2018 înaintate de către Direcţia ecomonică, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în  Legea nr. 273 
din 29.06.2006, legea privind finanţelor publice locale, actualizată, Legea nr. 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 organizarea Festivalului Concurs ,,Mureș pe marginea ta”  eveniment 
cultural de interes public local,  ediţia a XXXI-a, care se va desfășura pe data de 21 octombrie 
2018  la Ocna Mureş. 
       
          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local de la capitolul 67.02.03.30 ,,Alte servicii 
culturale”, art. 20.30.30, a sumei de 4000 lei necesară pentru cheltuieli cu masa și cazarea 
ocazionate de  evenimentul menționat la art.1. 
 
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.  
           
          Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, actualizată. 
                   Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Direcţia economică; 
       - Casa de Cultură ,, Ion Sângereanu”.                             

Ocna Mureş, 27.09.2018 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 SECRETAR ORAȘ,  
DAN TECAR CIPRIAN                                                                         NICUȘOR PANDOR 
                                            
 
Tehnored: T.O.M Ex:5.anexe:0 Consilieri in functie:17; prezenti:17; voturi ,,pentru”(%): 17 (100%); voturi ,,contra”: 0 
;  abțineri:0 


