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HOTĂRÂREA NR. 74/2022 

privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Republica Moldova, în perioada  

14-20 noiembrie 2022 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 

2022, 

 Analizând referatul de aprobare nr. 5979/2022 întocmit de primarul oraşului Copşa Mică şi 

raportul nr. 5980/2022 întocmit de Compartimentul Cultura, sport, divertisment, învăţământ şi 

biblioteca orăşenească, 

 Văzând avizul favorabil al comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement, 

 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 si 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 unei delegaţii a oraşului Copşa Mică în Republica Moldova 

pentru documentare şi schimb de experienţă în oraşul Ştefan Vodă, în perioada 14–20 noiembrie 

2022, constituită din: 

  - Mihalache Daniel Tudor, primarul oraşului Copşa Mică 

 - Buhazi Mircea-Alin, poliţist local 

 - Domşa-Mera Flavius-Cristian, coordonator activităţi transport 

 - Baciu Ioan, consilier aparatul de specialitate al primarului 

 - Gyorffy Ladislau, poliţist local 

 Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea în Republica Moldova, 

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. În prima şedinţă ordinară a Consiliului Local care se va desfăşura după întoarcerea 

delegaţiei, se va prezenta o informare cu privire la deplasare. 

  

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 25 octombrie 2022 

 

 

 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 
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