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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 139 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr.176/30.08.2017 privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli pentru acțiuni 

de protocol efectuate la nivelul Municipiului Tulcea 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 

mai 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 176/30.08.2017 privind aprobarea unor normative proprii de 

cheltuieli pentru acțiuni de protocol efectuate la nivelul Municipiului Tulcea, proiect din 

iniţiativa Primarului Municipiului Tulcea; 

Luând în discuţie Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, 

înregistrat sub nr. 18850/21.05.2021 şi Raportul Direcției Economice din cadrul Primăriei 

Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 18852/21.05.2021; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- Anexei nr. 2 – Normative de cheltuieli și limite maxime în cadrul cărora se pot 

aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol aprobată prin Ordonanța Guvernului 

nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.176/30.08.2017 privind 

aprobarea unor normative proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol efectuate la nivelul 

Municipiului Tulcea; 

În baza dispozițiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (14) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 

alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 176/30.08.2017 privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli pentru 

acțiuni de protocol efectuate la nivelul Municipiului Tulcea, conform anexei nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre devine Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 176/30.08.2017 privind aprobarea unor normative proprii 

de cheltuieli pentru acțiuni de protocol efectuate la nivelul Municipiului Tulcea. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 176/30.08.2017 privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli pentru acțiuni de 

protocol efectuate la nivelul Municipiului Tulcea rămân neschimbate. 
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Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția 

Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.  

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire a 

prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 
              CONTRASEMNEAZĂ                                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

                Jr. Leventh IUSUF                                                                Ana Elena MERGEANI 
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                                                                                                                                     Anexa nr.1 

 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr.139/27.05.2021 

 

 

 

NORMATIVE DE CHELTUIELI ȘI LIMITELE MAXIME 

În cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol 

 

 

Nr. 

crt. 

Normative de cheltuieli Unitatea de 

măsură 

Limita 

maximă 

I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri 

A Limite valorice pentru mese oficiale (dineuri oficiale, 

dejunuri oficiale) oferite de Prmarul Municipiului Tulcea 

lei/persoană 120 

B Limite valorice pentru cocteiluri sau recepţii care pot fi 

oferite de Prmarul Municipiului Tulcea 

lei/persoană 25 

C Cafea, apă, sucuri sau alte trataţi oferite în timpul 

conferinţelor sau al şedinţelor, organizate de Prmarul 

Municipiului Tulcea 

lei/persoană 20 

II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române 

A Cheltuieli zilnice de masă pentru invitaţii  Prmarului 

Municipiului Tulcea  

lei/persoană/zi 130 

B Alte cheltuieli:   

1 Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor 

sau al şedinţelor, în limita sumei de: 

lei/persoană/zi 20 

2 Cadouri în limita sumei de: lei/delegație 400 

3 Materiale informative şi de lucru lei/persoană 50 

4 Materiale promoţionale lei/persoană 50 

5 Servicii de interpretariat lei/interpret/ora 30 

6 Organizare vizite obiective turistice lei/persoană 50 

III. Cheltuieli pentru însoţitori: 

 Însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează în altă 

localitate beneficiază de masă şi cazare în condiţiile stabilite 

prin hotărâre a Guvernului - cheltuieli de masă pentru şoferi 

lei/persoană/zi 50 

 

 


