
HOTARAREA Nr. 77 
privind deplasarea unei delegaţii în oraşul Ilion (Grecia), în perioada  26 -29 septembrie 
2008 în vederea semnării protocolului de înfrăţire între Municipiul Tulcea şi oraşul Ilion  

 
  Consiliul local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 
28.08.2008; 
  Examinand proiectul de hotarare privind deplasarea unei delegaţii în oraşul Ilion (Grecia), în 
perioada  26 -29 septembrie 2008 în vederea semnării protocolului de înfrăţire între Municipiul Tulcea şi 
oraşul Ilion, proiect din initiativa Primarului; 
  Luand in discutie Raportul intocmit de Serviciul Sport, Cultura, Relatii Externe, inregistrat sub 
nr. 26461/ 19.08.2008; 
  Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Tulcea, 

Având în vedere prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modofocările 
şi completările ulterioare,  
  In baza dispozitiilor art. 10, art. 36 alin.2 lit „e” si alin. 7 litera „a”, precum şi art. 45 alin.1, 2 si 
6 si art. 49 alin. 1 si 2 din Legea nr.215/ 2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modoficările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1 Se aprobă deplasarea în perioada 26 -29 septembrie 2008 a unei delegaţii formată 
din următorii reprezentanţi din cadrul Pimăriei Municipiului Tulcea şi Consiliului Local Tulcea 
în oraşul Ilion – Grecia, în vederea semnării protocolului de înfrăţire între cele două oraşe: 

- Hogea Constantin, Primarul Municipiului Tulcea ; 
- Gafar Cantemir, Consilier Local 
- Şacu Stere, Consilier Local. 

        Art. 2 Se alocă suma de 5 000 ron din Bugetul Local , capitolul 510220, art. 13.02 
« Autorităţi executive » reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea 
delegaţiei. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică 
şi Serviciul Sport, Cultura, Relatii Externe. 
      Art. 4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.  
 
 Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
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