
               
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                  
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                             
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                              
CONSILIUL LOCAL                                                

 HOTĂRÂREA 
 Nr. 190  din 29.12.2016

cu privire la aprobarea  cheltuielilor necesare participării unei delegații din orașul Aszod pentru
încheierea unui protocol de colaboare între Liceului Tehnologic „Traian Vuia” și  Gimnaziului

Evanghelic Petofi din  orașul Aszod, republica Ungaria,

                                                                                                                         
Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.12.2016.
Având în vedere: 

- Adresa Primăriei Aszod nr. 11.993  din 29.12.2016,
- Raportul de specialitate al Serviciului Contabilitate al primăriei nr. 11988 din 29.12.2016,
- HCL nr. 71 din 28.01.2009 privind aprobarea întelegerii  de colaborare între orașul Tăuții Măgherăuș și orașul 
Aszod din Republica Ungaria, 
- HCL nr. 167 din 16.11.2016
- conform prevederilor  Legii nr.590/2003 privind tratatele;
- În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare,

- avizul Comisiei I buget-finante, administrarea domeniului public si privat al   oraşului, agricultura,
gospodarire orăşenească, protectia mediului , servicii si comert (I)

- avizul Comisiei II pentru învăţământ, cultură, asistenţă socială activităţi sportive şi de agrement
- avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 
nr.52/2003 privind transpareţa decizională 

- În temeiul art.14, art. 36 alin 2, lit. e,  şi art. 45 al.2 din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1 –  Se aprobă cheltuielilor necesare participării unei delegații din orașul Aszod în orașul Tăuții Măgherăuș, 
în vederea încheierii unui protocol de colaboare între Liceului Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș și  
Gimnaziului Evanghelic Petofi din  orașul Aszod, republica Ungaria, în perioada 03 – 05 februarie 2017

          Art. 2 – Delegația din partea Gimnaziului Evanghelic Petofi va fi formată dintr-un număr de 6 persoane
 ( Primarul orașului Aszod, Directorul Gimnaziului și 4 profesori).

         Art. 3- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului, prin aparatul de 
specialitate.

         Art. 4 – Prezenta hotarare se comunică:
- Prefecturii judetului Maramures;
- Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
- Serviciului Financiar –Contabil.
- Liceului Tehnologic „Traian Vuia”

                      

                                                                       Presedinte de ședință
                                                                              Bihari  Iosif

                          
                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR
                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan   
 

Au fost prezenti  14  consilieri din 15  in functie
Adoptata cu  unanimitate                     .
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