
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 191  

 

din 26 iulie 2018 
 

 

privind aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuielile pentru acțiuni de 

protocol de către administrația publică locală a Municipiului Tîrgu Mureș în conformitate cu 

prevederile O. G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiile publice, actualizată, cu modificările și completările aduse prin 

Legea nr.258/2015 

 

 

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

 

           Văzând expunerea de motive nr.42328 din 13.07.2018 iniţiată de Serviciul Relaţii Publice Interne şi 

Internaţionale, privind aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuielile pentru acțiuni 

de protocol de către administrația publică locală a Municipiului Tîrgu Mureș în conformitate cu prevederile 

O. G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 

instituțiile publice, actualizată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.258/2015 precum şi 

avizul favorabil al comisiilor de specialitate,  

           Având în vedere prevederile art.1, alin.1, alin.2, alin.5 și art.4 din O.G nr.80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice,actualizată, cu 

modificările și completările aduse prin Legea nr.258/2015 

 Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul art.36 alin.2, lit.a, art.36, alin.9, art.39 alin.1 și art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din 

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată 

 

H o t ă r ă ș t e: 

 

Art.1. Se aprobă limitele maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuieli pentru acțiuni de 

protocol de către administrația publică locală în conformitate cu prevederile O.G nr.80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, 

actualizată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.258/2015 conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu 

Mureș prin Direcția Comunicare Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane -Serviciul Relaţii 

Publice Interne şi Internaţionale, prin Direcția economică-Serviciul Buget- Contabilitate. 

Art.3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, 

privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, 

prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

  

                                                                                                         Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                              jrs. Peti Andrei 

                     Contrasemnează,    

          p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Anexă la HCLnr.________________ 

 

 Autoritatea publică și persoanele care pot efectua 

cheltuieli și acțiuni de protocol 

Limita maximă 

 

1 ORGANIZAREA DE MESE OFICIALE ȘI 

COCTEILURI 

lei/persoană 

A Limite valorice pentru mese oficiale oferite de 

Primarul Municipiului Tîrgu Mureș 

60,00 lei/persoană 

B Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite 

de Primarul Municipiului Tîrgu Mureș 

12,50 lei/persoană 

2 INVITAREA ÎN ȚARĂ A UNOR DELEGAȚII 

PE CHELTUIALA PĂRȚII ROMÂNE 

lei/persoană 

A Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații 

Primarului Municipiului Tîrgu Mureș 

75,00 lei/persoană 

B Alte cheltuieli 

1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații 

oferite în timpul tratativelor sau al 

ședințelor 

2. Cadouri 

 

6,50 lei/persoană 

 

225,00 lei/delegație 

3 CHELTUIELI PENTRU ÎNSOȚITORI  

A Insoțitorii delegaților străini care se deplasează în 

altă localitate beneficiează de masă și cazare în 

condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

 

B Cheltuieli de masă pentru șoferi 15,00 lei/persoană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                           

                                                                                               


