ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 19
privind alocarea sumei de 700 Euro din bugetul local pentru finanţarea
cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegaţii formată din 2 persoane în
Morlanwelz din Belgia în perioada 28.03.2014-01.04.2014
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2014,
Luând în considerare:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- invitaţia Comunei Morlanwelz nr. 14/01615/NA/sh/28.01.2014, la evenimentul prilejuit
de aniversarea a 25 de ani de la înfraţirea dintre comuna Morlanwelz din Belgia şi
comuna Valea Lungă, eveniment ce se va desfăşura în perioada 28.03.2014- 01.04.2014;
- raportul de specialitate cu nr. 888/17.03.2014 al compartimentului contabilitate din
cadrul primăriei prin care se propune alocarea sumei de 700 Euro din bugetul local pentru
finanţarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegaţii formată din 2 persoane în
Morlanwelz din Belgia în perioada 28.03.2014-01.04.2014;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile şi completările ulterioare şi ale HG nr. 518/1995, republicată, privind unele
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar;
În temeiul art. 45 şi art.115, alin(1), lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 700 Euro din bugetul local de la cap. 51.02.03Autorităţi publice, sumă necesară finanţării cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei
delegaţii formată de 2 persoane, reprezentanţi ai comunei Valea Lungă( primar,
viceprimar) în Belgia- Morlanwelz în perioada 28.03.2014-01.04.2014, conform
următorului deviz estimativ:
- cheltuieli transport avion
= 350 euro
- cheltuieli diurnă 35 euro/zi/persoană x 5 zile x 2 persoane
= 350 euro
Art.2: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi
compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei.

VALEA LUNGĂ, 26.03.2014
Preşedinte de şedinţă
Comsa Calina

Contrasemnează pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

