
 
HOTĂRÂREA NR. 176 

 

PRIVIND APROBAREA UNOR NORMATIVE PROPRII DE CHELTUIELI PENTRU ACŢIUNI DE 
PROTOCOL EFECTUATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE 

MUNICIPIUL TULCEA 
  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
30 august 2017; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol 
efectuate la nivelul Unităţii Administrativ - Teritoriale Municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 21911/23.08.2017 şi raportul întocmit de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei 
Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 21912/23.08.2017; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/30.08.2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin. 2 lit. b) şi alin. (9), art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi art. 
115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 (1) Începând cu anul 2017, se stabilesc şi se aprobă normativele proprii de cheltuieli 

pentru acţiuni de protocol efectuate la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, 
conform Anexei nr.  1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Normativele de cheltuieli stabilite în anexa nr. 1 sunt limite maxime, în cadrul cărora se 
pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol.  

(3) În cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 1 primarul/viceprimarii pot aproba 
niveluri inferioare de cheltuieli, în funcție de condițiile specifice și de modul de desfășurare a 
acțiunii, precum și în raport cu sursele de finanțare ce pot fi atrase, în condițiile legii, la realizarea 
acestora. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică 
din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe. 

Art. 3 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor 
şi persoanelor interesate, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                      MARINESCU Petre 

 
 
 
 
 



 

 


