
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.8/2020 

privind aprobarea deplasării oficiale a primarului orașului Teiuș în Belgia în perioada 22-25 februarie 2020 

 

 

Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință ordinară în data de 29 ianuarie 2020,ședință 

publică. 

Luând în dezbatere:  

-proiectul de hotărâre privind  aprobarea deplasarii domnului primar in Belgia in perioada 22-25.02.2020 

-referatul de aprobare nr.1024/22.01.2020 privind aprobarea deplasarii domnului primar in Belgia  

            -raportul nr.1026/22.01.2020 al serviciului buget finante din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Oras Teius, prin care  se propune  aprobarea deplasarii domnului Halalai Mirel Vasile –primar Oras Teius in 

localitatea  Faymonville,tara  Belgia  in perioada 22-25 februarie 2020 

            -avizele nr.1242/29.01.2020,1244/29.01.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 

cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

            Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind  Finanţele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare ; 

-art.3(1) din HG nr.518/1995 privind drepturile și obligațiile personalului român trimis în străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar , cu modificările și completările ulterioare și prevederile  art.IV alin 

3lit b. din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și 

de modificarea și completarea  a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare; 

              În temeiul art.129,alin (2),lit.d,art.139,alin.1 și art.196, alin.1,lit.a, din Ordonanta de urgență  a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE   

 

Art.1 -Se aprobă deplasarea domnului Hălălai Mirel Vasile –primar Oraș Teiuș în localitatea  

Faymonville,țara  Belgia  în perioada 22-25 februarie 2020. 

            Art.2- Se aprobă cheltuielile ocazionate de această deplasare, ce se vor suporta din bugetul local în 

cuantumurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.518/1995, cu modificarile si completarilor ulterioare , aferente 

țării de destinație. 

           Art.3-  Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Serviciul Buget-Finanţe  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teiuş.          

           Art.4. -Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

          Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului judetul Alba, Primarului orașului 

Teiuș,serviciului buget finanțe,dosar şedinţă,dosar hotărâri. 

 

                                                              Teiuș,29 ianuarie 2020 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier  CERNĂU DORIN                                          secretarul general al orașului 

                                                                                                                      Bara  Maria 
 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-14 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru,0 voturi împotirivă,0 abțineri. 
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