
 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 170 

  din 18 mai 2017 

 
 

privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută 

pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în 

vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria, în perioada 7-11 iunie 2017 

 

 

            Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş, prin Serviciul 

de Relaţii Publice Interne şi Internaţionale, nr. 26373 din 11.05.2017 din, privind aprobarea 

finanţării din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegaţie oficială din partea 

Municipiului Tîrgu Mureş și a Consiliului Local la Zalaegerszeg, 

Luând în considerare propunerile din cadrul ședinței Consiliului local; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările şi modificările 

ulterioare, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului trimis în străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată și completată, 

În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin. 2 lit. e, art. 45 alin. 1 şi art.115 alin. 1 lit. b 

din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art.1 Se aprobă finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o 

delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la 

Zalaegerszeg / Ungaria, în perioada 7-11 iunie 2017.  

Reprezentanții Consiliului Local Tîrgu Mureş vor fi: 

- d-na consilier Furó Judita 

- dl. consilier Kovács Lajos Alpár 

Art.2 Indemnizația în valută pentru delegația din partea Municipiului și a Consiliului 

Local Tîrgu Mureș este în valoare de 510 EUR. 

Art.3 În şedinţa imediat următoare delegaţia va prezenta o informare cu privire la 

desfăşurarea vizitei şi rezultatele acesteia. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul Relaţii Publice, Interne şi Internaţionale 

şi Direcţia Economică.  

Art.5 În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind instituția prefectului și art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/20014, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

                      Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile             


