
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 348 

din 28 octombrie 2021 

 
privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută 

pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării la 

Zalaegerszeg/ Ungaria, în perioada 18-20 noiembrie 2021 

 

 

              Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Văzând Referatul de aprobare nr. 75.430 din 21.10. 2021, iniţiat de primar prin  Serviciul 

de Relaţii Interne şi Internaţionale, privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută 

pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării la 

Zalaegerszeg/Ungaria, în perioada 18-20 noiembrie 2021, și 

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

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. 129 alin. (2) lit. „e”, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. 

„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

Hotărăşte: 
 

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

din partea Municipiului în vederea deplasării la Zalaegerszeg/Ungaria, în perioada 18-20 

noiembrie 2021.           

Art. 2. Persoanele care se deplasează la Zalaegerszeg sunt: dl Primar Soós Zoltán, dl. 

Viceprimar Alexandru György, dl Tamási Zsolt-József – consilier local, dra Nagy Éva – director 

cabinet, dl Dieter Alzner – conducător auto. 

Art. 3. Indemnizația în valută pentru delegația din partea Municipiului Târgu Mureș este 

în valoare de 525 EUR diurnă, respectiv 1.342 lei cheltuieli de transport şi asigurare medicală.  

Art. 4. În şedinţa imediat următoare delegaţia va prezenta o informare cu privire la 

desfăşurarea vizitei şi rezultatele acesteia. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul Relaţii Interne şi Internaţionale şi Direcţia 

Economică și persoanele nominalizate la art.2. 

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”) 

 


