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ANUNT

in conformitate cu prevederile Legii ff.5212003 privind transparenta

dercizionali in administratia publica, aducem la cunostinta publice, initierea

Proiectului de hotirire privind aprobarea deplasirii unei delegalii din partea

Oragului Ungheni 9i a Consiliului Local Ungheni la Blegteni Raionul Edinef

Republica Moldova, in perioada 21-23.06.2019 urmdnd ca Proiectul de hotdrire

sd fie supus dezbaterii in sedinta Consiliului Local al oragului Ungheni.

Primar

Prodan Victor
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PROIECT DE HOTANANB

privind aprobarea deplaslrii unei delegafii din partea Oragului Ungheni gi a
Consiliului Local Ungheni la Bleqteni Raionul Edinef Republica Moldova, in

perioada 2l-23.0 6.2019

Primarul oraqului Ungheni, jud Mureq,

Av6nd in vedere:
Referatul de aprobare nr. 3011 din 24.04.2019 intocmit de primarul oraqului

Ungheni,
Raportul de specialitate nr. 3012 din 24.04.2019 intocmit de Serviciul financiar-

contabil.
Invitalia din partea Primdriei comunei Blegteni Raionul Edine! Republica

Moldova, inregistratd la institulia noastrd sub nr. 2997 din23.04.2019
Avdnd in vedere prevederile HG nr.51811995 privind unele drepturi gi obligalii

ale personalului romdn trimis in strdindtate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar.

In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin. (2) lit.,,e,,, art.45 alin. (2) gi art. 115
alin. (1) lit."b" din Legea nr.21512001, privind administra(ia publici locald, iepublicata,

PROPUN SPRE APROBARE

Art.l Aprobarea deplasdrii unei delegalii a Oragului Ungheni gi a Consiliului
Local Ungheni la BleEteni Raionul Edinef Republica Moldova, in perioada 2l-
23.06.2019.

Art.Z Aprobarea alocdrii din bugetul local a sumei de 60 000 lei reprezent6nd
cheltuieli de deplasare a delegaliei; decontarea se face pe baza documentelor juitificative.

Art.3 in qedinla imediat urmdtoare a Consiliului Local, delegafia va prezenta o
informare cu privire la desfagurareavizitei gi rezultatele acesteia.

PRIMAR
PRODAN VI
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Nr. 3011/24.04.2019

Referat de aprobare

La proiectul de hotirire privind aprobarea deplasirii unei delega(ii din partea
Oragului Ungheni 9i a Consiliului Local Ungheni la BleEteni Raionul Edine{ Republica

Moldova, in perioada 2l-23.06.2019

Cu privire la aprobarea deplasdrii unei delegalii din partea oragului Ungheni Ei a
Consiliului Local Ungheni la Blegteni Raionul Edine{ Republica Moldova, in perioada 21-
23.06.20t9.

Ca urmare a invitaliei primit5 din partea Primdriei comunei Blegteni Raionul Edinet
Republica Moldova, inregistratl la institufia noastrf, sub nr. 2997 din23.04.2O1g.

S-a propus participarea unei delega{ii a Oraqului Ungheni gi a Consiliului Local
Ungheni, in perioada 21 -23.06.2019.

in vederea particip6rii, propun a aproba finanlarea din bugetul local, a cheltuielilor de
deplasare conform HG.nr. 518/1995, in valoare cle 60 000lei.

Primar

Prodan Victor
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Nr. 3012124.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotirAre privind aprobarea deplasirii unei delegafii din partea
Oraqului Ungheni gi a Consiliului Local Ungheni Ia Bleqteni Raionul Edinef Republica

Moldova, in perioada 2l-23.06,2019

Ca urmare a invitaliei primiti din partea Primiriei comunei Bleqteni Raionul Edine{
Republica Moldova, inregistrat6 la institufia noastrl sub nr. 2997 din 23.04.2019 este
necesarl deplasarea unei delega{ii din Oragul Ungheni qi a Consiliului Local Ungheni, in
perioada 2l-23.06.2019.

in vedera deplasdrii este necesarl alocarea din bugetul local a sumei de 60 000 lei
pentru a asigura decontarea cheltuielilor de deplasare conform HG nr.5l8/1995.

intocmit,
Consilier: Horhat Turc Angelica

$ef serviciu financiar-contabilitate,
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