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HOTA�RÂREA Nr. 207 
Din 28 septembrie 2005 

 
privind aprobarea finant�a�rii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o 

delegat�ie oficiala� din partea Prima�riei municipiului Tîrgu-Mures� s�i a Consiliului Local 
Municipal Tîrgu-Mures�, la Kecskemet/Ungaria, în perioada 23-25 august 2005, cu ocazia 

celei de a 71-a edit�ii a Festivalului „Sa�pta�mâna Vestita�” (Hiro�s Hét Fesztivált) 

 
 
 Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures�, întrunit în s�edint�a ordinara� de lucru, 
  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completa�rile s�i modifica�rile 
ulterioare, privind unele drepturi s�i obligat�ii ale personalului trimis în stra�ina�tate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, 

 

Va�zând expunerea de motive nr._______din____________ privind privind aprobarea 
finant�a�rii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegat�ie oficiala� din partea 
Prima�riei municipiului Tîrgu-Mures� s�i a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures�, la 
Kecskemet/Ungaria, în perioada 23-25 august 2005, cu ocazia celei de a 71-a edit�ii a 
Festivalului „Sa�pta�mâna Vestita�” (Hiro�s Hét Fesztivált) 

În temeiul prevederilor art. 46, din Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica� 
locala�, 
 

H o t a� r a� s� t e : 
 

Art. 1. Se aproba� finant�area din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare 
totala� de 1.287,32 RON (reprezentând contravaloare cheltuieli de transport, diurna� pentru 4 
persoane/3 zile s�i carte verde) pentru o delegat�ie oficiala� din partea Prima�riei municipiului 
Tîrgu-Mures� s�i a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures�, la Kecskemet/Ungaria, în perioada 
23-25 august 2005, cu ocazia celei de a 71-a edit�ii a Festivalului „Sa�pta�mâna Vestita�” (Hiro�s 
Hét Fesztivált) 

Art. 2. În urma�toarea s�edint�a� a Consiliului Local Municipal se va prezenta o informare 
cu privire la rezultatele deplasa�rii. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se însa�rcineaza� 
Primarul municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea s�i Executivul Consiliului local municipal 
prin Serviciul relat�ii publice interne s�i internat�ionale s�i Direct�ia economica�. 
 
 
 

    Pres�edinte de s�edint�a� 
ing. Torzsok  Sandor Laszlo  

         
      Contrasemneaza�                                                 
Secretarul  municipiului Tîrgu - Mures�  
                  Cioban Maria 

 


