HOTĂRÂREA NR.37
Din 19 martie 2018
privind deplasarea unei delegaţii în Oraşul laloveni, Raionul laloveni - Republica Moldova
Consiliul local al oraşului Buftea
Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate comun întocmit de Biroul Buget Finanţe, Financiar,
Contabilitatea Veniturilor şi Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară;
• Adresa Consiliului Orăşenesc laloveni, Primăria oraşului laloveni - Republica Moldova
nr.172/2018, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr.5258/2018;
• Hotărârea Consiliului local Buftea nr.181/28.11.2017 privind aprobarea Acordului de
cooperare între oraşul Buftea, judeţ Ilfov - România şi Oraşul laloveni, Raionul
laloveni - Republica Moldova;
• Prevederile Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. - Se aprobă deplasarea unei delegaţii în Oraşul laloveni, Raionul laloveni Republica Moldova, în perioada 24-28 martie 2018, în vederea participării la reuniuni şi
întâlniri organizate de Primăria oraşului laloveni şi Consiliul Raional laloveni, în scopul
promovării relaţiilor de colaborare dintre administraţiile publice locale, a cărei
componenţă este prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. - (1) Cheltuielile de cazare, de transport, diurna, precum şi cheltuielile
neprevăzute în conformitate cu prevederile legale, vor fi suportate din bugetul local al
oraşului Buftea.
(2) Transportul se va realiza cu autobuzul proprietatea oraşului Buftea, având nr. de
înmatriculare IF 03 POB.
Art. 3. - Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate şi persoanele
nominalizate în anexă vor asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor PJJ;zep_t�i hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea,
serviciilor de".!��âlitât
Prefectului -Judetul
' Ilfov.
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