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 HOTĂRÂREA NR. 50/2021 

privind aprobarea deplasării primarului oraşului Copşa Mică în Germania,  

în perioada 15-20 octombrie 2021 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 

septembrie 2021, 

 Având în vedere invitaţia adresată către primarul oraşului Copşa Mică de către Asociaţia 

Saşilor din Târnăvioara, înregistrată cu nr. 5403/24.09.2021, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 5403/2021 şi raportul 

nr. 5424/2021 întocmit de Compartimentul Buget-contabilitate, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

 În conformitate cu prevederile H.G. 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 şi prevederile art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă deplasarea domnului Mihalache Daniel Tudor, primarul oraşului Copşa 

Mică, în Germania, în perioada 15-20 octombrie 2021, în vederea participării  la întâlnirea saşilor 

din comunitatea Târnăvioara, organizată de Asociaţia Saşilor din Târnăvioara. 

 Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea în Germania, din bugetul 

local al oraşului Copşa Mică, conform dispoziţiilor H.G. 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. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul oraşului Copşa Mică şi 

Compartimentul Buget-contabilitate. 

 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 28 septembrie 2021 

 

 

 Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

          Muntean Vasile-Sorin                                            Secretar general 

             Şerban Dorin 
 

 

 

 

Difuzat: 4 ex  

1 ex. primar 

1 ex. dosar 

1 ex. Inst.Prefectului 

1 ex. Compartiment buget-contabilitate 

Red.dact. S.D. 
 

 


