
 

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. 383 

din 25 noiembrie 2021 

 
privind finanțarea din bugetul local a îndemnizației în valută pentru o delegație din partea 

Administrației Grădinii Zoologice în vederea deplasării în Amsterdam /Olanda 

Consiliul local Municipal Târgu Mureş, , întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

 

- Referatul de aprobare nr.81712/956 din 15.11.2021 iniţiat de Primarul Municipiului Târgu 

Mureş, prin Administrația Grădinii Zoologice, privind finanțarea din bugetul local a îndemnizației 

în valută pentru o delegație din partea Administrației Grădinii Zoologice în vederea deplasării în 

Amsterdam /Olanda 

- Raportul de specialitate nr. 82234/2021 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și 

Administrație Publică Locală  

- Raportul de specialitate nr.81991/5563/2021 al Direcţiei Economice 

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit.”e”, art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) 

lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a îndemnizației în valută pentru o delegație 

din partea Administrației Grădinii Zoologice în vederea deplasării în Amsterdam /Olanda. 

Art. 2 . Îndemnizația în valută pentru delegația din partea Administrației Grădinii Zoologice 

Târgu Mureș este in valoare de 1.510 euro și include transport, cazare, diurnă respectiv 7.470,88 lei  

(calculat la un curs BNR din data de 12.11.2021 de 4,9476 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 ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin  Administrația Grădinii Zoologice și Direcția 

Economică.  

Art. 5 . În conformitate cu prevederile art. 252, alin.(1), lit.”c”, art.255 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ şi ale art.3, alin.(1) din Legea nr.554/2004 Legea contenciosului 

administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică : Administrației Grădinii Zoologice și Direcției 

Economice. 

                                                                                                                 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 2 voturi „abţinere”) 


