ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 64 /2018
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018
în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit
Criuleni – Republica Moldova în perioada 25 – 29 martie 2018

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.75/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.4241/23.03.2018 şi raportul DirecŃiei tehnice nr.4242/23.03.2018;
În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.G nr.552/1991 privind normele de organizare în
Ńară a acŃiunilor de protocol, ale OUG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităŃile administraŃiei publice şi instituŃiilor publice, ale art.36, alin.(4), lit.a, şi art.45,
alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Alocă suma de 3.162 lei din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018, în
vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Criuleni –
Republica Moldova, care va avea loc în perioada 25 – 29 martie 2018.
Art.2 : Scopul vizitei este acela al realizării unui schimb de experienŃă pe probleme
administrative şi al sărbătorii în data de 27 martie 2018 a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu
România.
Art.3 : Suma menŃionată la art.1 va fi suportată din cap.51.02 „AutorităŃi executive şi
legislative”.
Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică:
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Primarului Municipiului Orăştie;
− DirecŃiei economice;
− FundaŃiei de ÎnfrăŃire Criuleni – Orăştie.
Orăştie, 23.03.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa de îndată din data de 23 martie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).

