ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 116/2018
cu privire la modificarea H.C.L. nr. 24/ 2016 privind stabilirea
cheltuielilor pentru acţiunile de protocol
Consiliul Local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 13 decembrie 2018,
analizând Expunerea de motive al primarului cu privire la modificarea H.C.L. nr. 24/ 2016
privind stabilirea cheltuielilor pentru acţiunile de protocol,
conform prevederilor art.1 alin. (5) al Ordonanţei Guvernului nr.80 din 30 august 2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei si instituţiile publice, cu
modificările și completările ulterioare,
ţinând cont de art. 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr.
215/2001, al administraţiei publice locale, republicată,

HOTATASTE
Articol unic – H.C.L. nr. 24/ 2016 privind stabilirea cheltuielilor pentru acţiunile de protocol,
se modifică după cum urmează:
- Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.1. Se stabilesc cheltuielile pentru acţiuni de protocol, astfel:

Unitatea de
măsură

Limita
maximă

Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri

lei/persoană

90

Limite valorice pentru cocteiluri sau recepţii

lei/persoană

25

Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul conferinţelor sau al
şedinţelor

lei/persoană

20

Cheltuieli zilnice de masă pentru invitaţi

lei/persoană/zi

105

Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al
şedinţelor, în limita sumei de:

lei/persoană/zi

20

Cadouri în limita sumei de:

lei/delegaţie

400

Materiale informative şi de lucru

lei/persoană

50

Materiale promoţionale

lei/persoană

50

Servicii de interpretariat

lei/interpret/oră

30

lei/persoană

50

Normative de cheltuieli
I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri

II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române

Organizare vizite obiective turistice
Ozun, la 13 decembrie 2018.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Vrâncean Alexandru
Difuzare:





1 ex. Primar
1 ex. Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe
1 ex. afisare
1 ex. Prefecturii jud. Covasna

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Ordonanța nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
În vigoare de la 03 septembrie 2018
(extras)
NORMATIVE DE CHELTUIELI ŞI LIMITE MAXIME
în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol
Unitatea de
măsură

Limita maximă

I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri
Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri

lei/persoană

90

Limite valorice pentru cocteiluri sau recepţii

lei/persoană

25

Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul conferinţelor sau al
şedinţelor
II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române
Cheltuieli zilnice de masă pentru invitaţi

lei/persoană

20

lei/persoană/zi

105

lei/persoană/zi

20

lei/delegaţie

400

Materiale informative şi de lucru

lei/persoană

50

Materiale promoţionale

lei/persoană

50

Servicii de interpretariat

lei/interpret/oră

30

lei/persoană

50

Normative de cheltuieli

Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al
şedinţelor, în limita sumei de:
Cadouri în limita sumei de:

Organizare vizite obiective turistice

