ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455

HOTĂRÂREA
Nr. 12/2020
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol din cadrul
Primăriei Comunei Orlat
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data
de 11.02.2020 ,
În aplicarea art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ ,
Având în vedere raportul de specialitate al secretarului general al Comunei Orlat
prin care se propune stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol din
cadrul Primăriei Comunei Orlat cât şi referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind
stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol din cadrul Primăriei
Comunei Orlat,
Luând în considerare prevederile art. 1 alin. 4 şi art. 4 alin. 1 şi alin. 2 din OUG nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative
din Comuna Orlat ,
În temeiul prevederilor art.105 alin.1, ale art. 106 alin.1 si alin.3, ale art. 129 alin. 1
si alin. 2 lit. e, alin.9 lit.a, b, c, ale art. 139 si ale art.196 alin.1 lit a din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) :
Se stabileşte normativul propriu de cheltuieli pentru acţiunile de protocol din cadrul
Primăriei Comunei Orlat conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
(2) :
Nu se consideră depăşire la cheltuielile de protocol, sumele care se încadrează la
sfârşitul anului în bugetul aprobat cu această destinaţie.
Art. 2 (1):
Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei
Orlat .
(2):
Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor
administraţiei publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei Orlat.
(3):
Se încredinţează Primarul Comunei Orlat şi Compartimentul Contabilitate cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Adoptată la Orlat , data : 11 februarie 2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
GIURCULEŢ IOAN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
12
PENTRU
12
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
7EX: 1 EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX SECRETAR
1 EX COMPARTIMENT CONTABILITATE
1 EX COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 12/2020
LIMITELE MAXIME
în cadrul cărora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol din cadrul
Primăriei Comunei Orlat
Nr.
Crt.
I.
A.
1.
B.
C.
II.

Limita maximă
Entităţile şi persoanele care pot efectua cheltuieli şi acţiuni de
protocol
Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri
Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:
Primarul comunei Orlat
75 lei/persoană/zi
Limite valorice pentru cocteiluri sau recepţii care pot fi oferite de
20 lei/persoană/zi
persoanele prevăzute la lit. A
Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul conferinţelor sau
15 lei/persoană/zi
al şedinţelor, organizate de persoanele prevăzute la lit. A pct. 1 în
limita sumei de:
Invitarea în comuna Orlat a unor delegaţii române sau străine pe cheltuiala entităţii
din comuna Orlat

A.

Cheltuieli zilnice de masă pentru Orlat

1.

Invitaţii Primarului comunei

B.
1.

Alte cheltuieli
Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al
şedinţelor, în limita sumei de:
Cadouri in limita sumei de
Organizarea de vizite obiective turistice
Cheltuieli pentru însoţitori:

2.
3.
III.

85 lei / persoană /zi

Însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează în altă localitate
beneficiază de masă şi cazare în condiţiile stabilite prin hotarârea
consiliului local
- cheltuieli de masă pentru şoferi
IV.
1.

Alte prevederi:
Fondul la dispoziția primarului comunei Orlat pentru cafea, apă,
sucuri sau alte trataţii oferite în timpul întâlnirilor, sau al şedintelor,
în limita sumei de

16 lei/persoană/zi
320 lei/ delegatie
40 lei/ persoană

40 lei/persoana/zi

8 lei/invitat/zi
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