
ROMÂNIA                                                                                                                                                                       
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                             
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                          
CONSILIUL LOCAL      
    
                                                                              HOTARAREA

     Nr. 191 din 29.12.2016               
privind aprobarea  participării unei delegații din partea orasului Tautii Magheraus la întâlnirea finală din

cadrul  proiectului international Eurobalades, ce va avea loc în Italia în luna mai 2017

Consiliul local Tăutii-Magherauş întrunit de indata în şedinţa ordinară in data de 29.12.2016.
Având în vedere: 

 Acordul de parteneriat nr. 6638/2014,
 Invitația  nr. 11742 din 19.12.2016 din partea L´Istituto Comprensivo di Mozzate, italia.
 raportul compartimentului financiar contabil nr. 11990 din 29.12.2016
 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 agreement.
 avizul  secretarului  oraşului Tăuţii-Măgherăuş,  vazînd  ca  au  fost  indeplinite  prevederile  Legii  nr.52/2003

privind transparenta decizionala
         Avand in  vedere  prevederile  Legi  nr.  273/2006 privind  finanţale  publice  locale  cu  modificarile  şi
completarile ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. e, art. 36 alin 6 lit.a pct.4 şi  art. 45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 . Se  aprobă  participarea unei delegații din partea orasului Tautii Magheraus la întâlnirea finală din cadrul
proiectului international Eurobalades, ce va avea loc în Italia în perioada 1 - 6 mai 2017. Delegația va fi format
dintr-un număr de 8 persoane ( Primarul orașului Tăuții Măgherăuș, 4 elevi, 3 profesori și un inspector școlar).

Art.2 . Se aproba alocarea  din bugetul local al orașului Tăuții Măgherăuș a sumelor necesare pentru participarea
delegației menționate la întâlnirea finală din cadrul proiectului international Eurobalades.

Art.3 Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  primarul  oraşului,  prin  aparatul  de
specialitate.
Art.4 Prezenta hotarăre se comunica la:
                -    Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;

- Primarul oraşului;
- Compartimentul cultura;
- Serviciul financiar contabil al primariei
- Liceul 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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