ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 17 / 2020
privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului primar Breaz Flavius, în vizită
oficială la Parlamentul European, și aprobarea alocării sumei de 2.973 lei din bugetul local
al comunei Mihalț, reprezentând cheltuieli de deplasare

Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință extraordinară cu
convocare de îndată, în data de 27 februarie 2020, ședință publică;
Luând în dezbatere Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, înregistrat sub
nr.1186/2020, privind aprobarea deplasării primarului comunei Mihalț în vizită oficială la
Bruxelles – Parlamentul European și aprobarea alocării sumei de 2.973 lei di bugetul local al
comunei Mihalț, reprezentând cheltuieli cu deplasarea.
Având în vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate, întocmit de către Biroul buget, finanțe, impozite și
taxe, contabilitate, înregistrat sub nr.1182/2020 ;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Mihalț, Comisia
pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, administrarea domeniului
public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț,
înregistrat sub nr.1201/2020 ;
- Invitația primită din partea Parlamentului European și înregistrată sub nr.1086/2020, prin care
domnul primar este invitat într-o vizită oficială în perioada 4 - 6 martie 2020;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
- Legea nr.5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind
Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă deplasarea Primarului comunei Mihalț, domnul Flavius Breaz, la
Bruxelles – Belgia, în perioada 4 – 6 martie 2020, într-o vizită oficială la Parlamentul European.
Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.973 lei din bugetul local al comunei Mihalț,
reprezentând cheltuieli ocazionate de deplasarea la Bruxelles – Parlamentul European a
Primarului comunei Mihalț.
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(2) Decontarea cheltuielilor se va face pe baza documentelor justificative și în
conformitate cu prevederile HG nr.518/1995.
Art.3. Biroul buget, finanțe, impozite și taxe, contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Mihalț va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Hotărârea se comunică:
- primarului comunei Mihalț,
- Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate
- Instituției Prefectului – Județul Alba.

Mihalț, la 27 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 54% din
numărul consilierilor în funcție (88% din numărul consilierilor prezenți).

Președinte de ședință,
Dorin Breazu

Contrasemnează secretar,
Mariana Salcău
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