
       ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
  ORAŞUL BORSEC
  CONSILIUL LOCAL

   H O T Ă R Â R E A   Nr.60/2016
        Privind deplasarea unei delega ii oficiale laț

Tallós - Slovacia 

Consiliul local oră enesc  Borsecș
Având în vedere invita ia  primită din partea Consiliului local   ,ț

Tallós-  Slovacia  pentru deplasarea unei delega ii oficiale  în vederea participării laț
a-XVII -a edi ie a zilelor comunei în perioada data  de  08-11 iulie ț 2016.

    Luând în considerare prevederile art.1, lit.a) i e), art.6 din Hotărâriiș
Guvernului  României  nr.518/1995,  modificat  i  completat  ,ș Legea  nr.  273/2006
privind  finan ele  publice  locale,  cu  modificările  ulterioare,  art.44  din   Legeaț
nr.393/2004 privind Statutul ale ilor locali, i cu respectarea art. IV  din Ordonan aș ș ț
Guvernului României nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice i întărirea disciplinei financiare i de modificare i completare a unor acteș ș ș
normative,   Hotărârea  Consiliului  local  oră enesc  Borsec  nr.ș 11/2016 privind
aprobarea   bugetului  local  pe  anul  2016,  rectificat,  Hotărârea  Consiliului  local
oră enesc Borsec ș nr.58/28.07.2009 privind încheierea unui protocol de colaborare
cu comuna  Tallós– Slovacia . 

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei  buget finan eț
din cadrul Consiliului local oră enesc Borsec.ș

În temeiul dispozi iunilor art.39(2), art.36(2) lit.e), art.36(7) lit. a),ț
art.39(1), art.45(1) şi art. 115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată privind
administra ia publică locală cu modificările i completările ulterioare, precum i cuț ș ș
respectarea  Legii  nr.52/2003  privind  transparenta  decizională   în  administra ieț
publică, republicată 2013 cu modificări i completări.ș  

H O T Ă R E Ş T E

Art.1.(1)  . Deplasarea unei delega ii oficiale la ț Tallós -  Slovacia   
în vederea participării la manifestările culturale organizate cu prilejul  zilelor 
comunei în data  de  08-11  iulie 2016.
                                    (2)Delega ia oficială va fi condusă de d-ul primar  i va fiț ș  
compusă dintr-un  număr de 4(patru) persoane.

Art.2. Aprobă cheltuielile de deplasare , fără diurnă  pentru 
membrii delega iei , care va fi suportată din bugetul local pe anul 2016. ț
cap.51.02.01.03 ( autorită i executive), art.20.06.02 (deplasări externe ).ț

Art.3.(1)  Alesul local care se deplasează în străinătate va depune
un raport detailat privind oportunitatea deplasării efectuate.

                                         (2) Raportul scris va face parte integrantă din dosarul 
primei edin e de la reîntoarcere.ș ț
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Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
se încredin ează primarul  localită ii  în  colaborare cu biroul  economic din cadrulț ț
aparatului de specialitate al primarului.
                            Art.5. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unită ii ț
Administrativ Teritoriale Borsec se va înainta:
                                     Institu iei Prefectului Jude ului Harghita în vederea ț ț
verificării legalită ii actului.ț
                                     Compartimentului de resort din  cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.

Borsec, la  06 iulie  2016 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
          Farkas Aladár
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