
ROMÂNIA
JUD. HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI MEREȘTI

H O T Ă R Â R EA NR. 4 /2020
Privind aprobarea achitării cheltuielilor de transport a delegaţiei comunei Merești în Ungaria,

la localitatea Geberjen in luna februarie 2020,

Consiliul Local al comunei Merești,
Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre Privind aprobarea achitării cheltuielilor de transport a delegaţiei comunei
Merești în Ungaria, la localitatea Geberjen  in luna februarie 2020,

- Expunere de motive nr. , cu privire la achitarea cheltuielilor de transport a delegaţiei
trimisă în Ungaria, localitatea Geberjen,  Raport de specialitate întocmit de către referent cu atribuţii de
contabilitate, avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico – financiare şi
activităţi de amenajare a teritoriului şi urbanism;

- Invitaţia primite  de la consiliul local din localitatea infrățite din Ungaria,
- Văzând prevederile :

- Hotărârea Guvernului . nr. 518/1995, privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarcu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe
perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului cu
modificările şi completările ulterioare,,
- Legea nr. 273/2006, Lege privind finanţele publice locale cu modificări şi completări ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (9) lit. a) , art. 139 alin (1),
alin (3) lit f) precum şi  art. 196 alin (1)  lit.a) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă participarea delegației comunei Merești în Ungaria, la localitatea
GÉBERJÉN  pe perioada 7-9 februarie 2020
Art.2. Se aprobă achitarea cheltuielile de transport din bugetul local al comunei Merești (
Merești- Geberjen și retur), pentru doua autoturisme, in valoare de 1000 lei.
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederii prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei şi  serviciul de contabilitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Primarul comunei Mereşti
Compartimentul finanţe-contabilitate
Instituţia Prefectului Judeţul Harghita

Merești, la 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CSAKA PAL

L.S.,s.s.- indescifrabila
Contrasemnează,

Secretar general, Golicza Gyongyi

L.S.,s.s.- indescifrabila

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi pentru____0__voturi împotriva şi _0__abţineri din numărul
de 8 consilieri prezenţi din     8     consilieri în funcţie.


