ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 73
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indată la data de
10.05.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.849/10.05.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş .
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 6000
lei, adica 200 lei/persoana pentru un numar de 30 persoane, suma ce se poate asigura din cap
67.10.03.06 Casa de Cultura art.20.06.01 “Deplasari Interne”, pentru participarea ansamblului
folcloric Traditii Uiorene al Casei de Cultura a orasului Ocna Mures la Festivalul International de
Folclor Dobroge-Mandra Gradina care se va desfasura in perioada 19-25 iunie 2011 in localitatea
Neptun, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş;
Vazand: referatul si raportul nr.6099 din 10.05.2011 inaintate de catre Serviciul bugetcontabilitate, resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului
Ocna Mures;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările si completarile ulterioare,
coroborata cu Legea 273 din 29. 06.2006, Lege privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic. Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 6000 lei, suma ce se poate utiliza
din capitolul 67.10.03.06 ,,Casa de Cultura” art.20.06.01 ,,Deplasari Interne” pentru participarea
ansamblului folcloric Traditii Uiorene al Casei de Cultura a orasului Ocna Mures la Festivalul
International de Folclor Dobroge-Mândră Grădină care se va desfasura in perioada 19-25 iunie 2011
in localitatea Neptun dupa cum urmeaza: 200 lei/persoana pentru un numar de 30 persoane membre
ale ansamblului folcloric mai sus mentionat.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraşului Ocna Mureş;
Ocna Mureş 10.05.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
STOICA ALIN

TOM/PSN
EX:7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:10; Voturi ,,pentru”:10 .
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