
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL  
 

                                                                HOTĂRÂREA 

Nr. 239 din 30.09.2019 

cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2019 a sumei de 10.000 lei 

necesare pentru organizarea întâlnirii transnaționale din cadrul proiectului Erasmus - 

«OUTDOOR LEARNING AGAINST SCOOL FAILURE AND ABSENTEEISM». 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinara la data de 

29.01.2019 

Având în vedere:  

- Raportul de specialitate nr.  12886  întocmit de Serviciul Financiar-contabil., 

- Cererea nr. 2104 a Liceului Traian Vuia, inregistrata la primaria TM cu nr. 

12646/24.09.2019. 

- Avizul  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii-Măgherăuş, 

- Avizul secretarului orasului vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii 

52/2003 cu modificările şi completările ulterioare,. 

 

 În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare,. 

      -   Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a Legii nr.49/2019,  

Legea bugetului asigurarilor de stat pe anul 2019, a prevederilor HCL nr.61/2019 a 

Consiliului Local Tautii Magheraus, pentru aprobarea bugetului local pe anul 2019, 

         

          Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b, alin 4 lit. a din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

   

 

HOTĂRĂŞTE: 

                        

        Art.1-Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pe anul în curs,   pentru 

organizarea   întâlnirii transnaționale din cadrul proiectului Erasmus - «OUTDOOR 

LEARNING AGAINST SCOOL FAILURE AND ABSENTEEISM». La evenimentele 

proiectului ce se va desfășura în perioada 06.10 – 12.10.2019, vor participa reprezentanți ai 

partenerilor de proiect din Grecia, Turcia, Portugalia precum și reprezentanți ai Primăriei 

orașului Tăuții Măgherăuș, Liceul Tehnologic Traian Vuia și Ispectoratului Școlar Județean 

Maramureș 

        

           Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează  serviciul financiar 

contabil. 

 

 Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei  Prefectului  Judeţul Maramureş 

- Primarului oraşului 

- Serviciul Financiar Contabil 

- Liceului Traian Vuia 

 
                                                               Presedinte de ședință 

                                                                   Zaharie Vasile 

                                                                                       

                                                                                                      Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                     Bindila Calin Ioan     

 

  

Au fost prezenti 11 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr .239/30.09.2019        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


