ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea deplasării în Lituania a unei delegații a Municipiului Fălticeni, în perioada
08 -13 septembrie 2022
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 16058/12.07.2022;
- raportul de specialitate al administratorului public înregistrat sub nr. 16060/12.07.2022 ;
- invitaţia primarului oraşului Kedainiai nr. AS-2502/17.06.2022;
avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive
si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;
În temeiul prevederilor art. 3 şi art. 4, alin. 1 din 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 şi art. 51 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 3 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă deplasarea unei delegaţii a Municipiului Fălticeni în Lituania, în perioada
08 – 13 septembrie 2022.
Art.2: Se aprobă componenţa delegaţiei Municipiului Fălticeni, după cum urmează:
1. Prof. Gheorghe – Cătălin Coman – Primarul municipiului Fălticeni;
2. Prof. Gabriel Matei - Consilier local al Consiliului Local Fălticeni/Insp. școlar general
adjunct ISJ Suceava;
3. Prof. Iulian – Cezar Darabă - Consilier local al Consiliului Local Fălticeni/Dir. sportiv ACS
„Șomuz” Fălticeni.
Art.3: Decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea delegaţiei prevăzute la art. 1, se
va face numai pe bază de documente justificative, în condițiile legii.
Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Haidău Răzvan - Petrică
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
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