ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
ORAŞUL BORSEC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.27/2020
Privind deplasarea unui consilier local la Bácsalmás - Ungaria

Consiliul local orășenesc Borsec
Având în vedere invitația primită din partea Consiliului local,
Bacsalmas - Ungaria pentru participarea unui consilier la manifestările culturale
organizate cu prilejul ”Zilele orașelor înfrățite” , înregistrată sub nr.364/2020,
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrată sub nr.27/2020, Referatul de aprobare înregistrată sub nr.
49/2020.
Luând în considerare prevederile art.1, lit.a) și e), art.6 din
Hotărârii Guvernului României nr.518/1995, modificat și completat ,Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare art. IV din
Ordonanța Guvernului României nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a
unor acte normative, Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.12/2020
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, Hotărârea Consiliului local
orășenesc Borsec nr.45/2003 privind încheierea unui acord de înfrățire cu orașul
Bácsalmás - Ungaria
Luând în considerare avizul de aprobare
finanțe din cadrul Consiliului local orășenesc Borsec.

al comisiei

buget

În temeiul dispozițiunilor art.133(1), art.129(2), lit.e) 129(9), lit.a),
art.139(3),lit.d) , art.153(2), Cap.VIII, art.196, lit.a), art.197 din Ordonanța de
urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ și cu respectarea Legii nr.52/2003
privind transparenta decizională în administrație publică, republicată 2013 cu
modificări și completări.

HOTĂREŞTE
Art.1. Deplasarea unui consilier la Bácsalmás - Ungaria în
vederea participării la manifestările culturale organizate cu prilejul ””Zilele orașelor
înfrățite” în perioada 07-08 august 2020.
Art.2. Aprobă cheltuielile de deplasare , fără diurnă , care va fi
suportată din bugetul local pe anul 2020, cap.51.02.01.03 ( autorități executive),
art.20.06.02 (deplasări externe ).
Art.3.(1) Alesul local care se deplasează în străinătate va depune
în conformitate cu prevederile art.225(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ o informare detailată privind oportunitatea deplasării efectuate.

(2) Informarea scrisă se depune în maxim 45 zile de la data
încheierii deplasării și va face parte integrantă din dosarul ședinței respective
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
se încredințează persoana de la art.1 din prezenta hotărâre în colaborare cu biroul
economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității
Administrativ Teritoriale Borsec se va înainta:
Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea
verificării legalității actului.
Compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
D-lui consilier

Borsec, la 23 martie 2020
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Bayka Gyula

