ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 90 /2018
privind modificarea HCL nr.86/2018 referitoare la aprobarea deplasării unei
delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în
perioada 03 – 07 mai 2018

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.98/2018, expunerea de motive a
Primarului nr.5536/18.04.2018 şi raportul DirecŃiei tehnice nr.5537/18.04.2018;
În temeiul prevederilor art.IV, alin.(4), lit.b din OUG nr.26/2012 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi de completare a unor acte normative, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.3, alin.(1) şi art.7, alin.(4) din HG nr.518/1995 privind unele
drepturi şi obligaŃii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi ale art.36, alin.(4), lit.a şi art.45, alin.(2), lit.a din Legea administraŃiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se modifică articolul 1 al HCL nr.86/2018, care avea următorul cuprins :
„(1) Aprobă deplasarea unei delegaŃii a municipiului Orăştie formată din
6 membri în vederea participării la manifestările organizate cu ocazia sărbătoririi a
15 ani de înfrăŃire, în perioada 03 – 07 mai 2018.
(2) ComponenŃa delegaŃiei este următoarea :
- Ovidiu Bălan
- Primarul Municipiului Orăştie
- Aldea Simona Maria
- consilier local
- Vasiu Ramona Diana
- consilier al primarului
- Doboş Carmen Ileana
- funcŃionar public
- Bodea Raluca Ioana
- funcŃionar public
- Timariu Nicolae
-director SC Activitatea Goscom SA
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Art.2 : Se modifică articolul 2 al HCL nr.86/2018, care va avea următorul
cuprins : „Aprobă suportarea din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 a
cheltuielilor de deplasare în sumă totală de 8.902,40 lei, care va fi suportată din
capitolul 51.02 – “AutorităŃi executive şi legislative”, precum şi a diurnei prevăzută
de lege pentru membrii delegaŃiei”.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei economice;
- Biroului Dezvoltare Locală şi Proiecte.

Orăştie, 18.04.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa de îndată din data de 18 aprilie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (17 prezenŃi).

