
 

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. 316 

din 30 septembrie 2021 
 

privind finanțarea din bugetul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș a 

indemnizației în valută pentru o delegație din partea Direcției în vederea deplasării la 

Strasbourg, în perioada 18-22 octombrie 2021 la Seminarul „Attentifs aux professionnels 

de l’intervention sociale et medico-sociale” susținut de Asociația Social Sans Frontieres 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, 

 

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 60982/7758DAS/30.08.2021 inițiat de Primar prin Direcția 

de Asistență Socială Târgu Mureș privind finanțarea din bugetul Direcției de Asistență 

Socială Târgu Mureș a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Direcției în 

vederea deplasării la Strasbourg, în perioada 18-22 octombrie 2021 la Seminarul „Attentifs 

aux professionnels de l’intervention sociale et medico-sociale” susținut de Asociația Social 

Sans Frontieres; 

b) Raportul  Direcției Juridice,Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală 

nr. 66350/2021 

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu 

Mureș.  

În conformitate cu prevederile: 

 HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 

 Art. 129, alin. (2) lit. „e”, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 243, alin. 1, 

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

ulterioare. 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș a 

indemnizației în valută pentru o delegație din partea Direcției compusă din: Andreia-Ligia 

Moraru – Director Executiv și Carmen Corina-Todoran – Director Executiv Adjunct, în 

vederea deplasării la Strasbourg, în perioada 18-22 octombrie 2021 la Seminarul „Attentifs 

aux professionnels de l’intervention sociale et medico-sociale” susținut de Asociația Social 

Sans Frontieres. 

 



 Art. 2. Indemnizația în valută pentru delegația din partea Direcției de Asistență 

Socială Târgu Mureș este în valoare de 1215,40 euro și include transport, cazare și diurnă, 

respectiv 5.996,05 lei (calculat la un curs mediu BNR din data de din data de 30.08.2021 de 

4,9334 lei).   

 Art. 3. Delegația va întocmi un raport pe care îl va înainta Consiliului local al 

municipiului Târgu Mureș în termen de 30 zile de la întoarcerea din delegație. 

    Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș. 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Preşedinte de şedinţă, 

                                       Kelemen Atilla-Márton 

 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere”) 


