
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr.  11-9 
Din  409.  

Privind: modificarea HCL nr. 137/29.06.2017 privind normativele proprii de cheltuieli pentru 
actiunile de protocol ale U.A.T. Municipiul Tecuci 

• Iniţiator: Hurdubae Catalin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
• Nr. de lnregistrare şi data depunerii proiectului: 81060 / 04.10.2018; 
• Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, Intrunit 1n şedinţa~iPVIIPG... in data de 

Având in vedere : 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrată  sub nr. 81061/04.10.2018; 
- raportul de specialitate "intocrnit de c ătre Direcţia Generală  Economică, ffiregistrat sub nr. 

81062/04.10.2018; 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4 şi 5; 
- referatul intocmit de Directia General Economica inregistrat sub numarul 77635/20.09.2018 

In baza prevederilor: 
- Art. 1, alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice, modificat prin Ordonanta Guvernului 
nr. 16/2018; 

- Art. 14, alin. 2 si 3 precum si art. 25, alin. 1, lit. f si g, din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvemului nr. 552/1991 privind normele de organizare in tara a actiunilor de protocol; 
- Art. 36, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Art. 45, alin. 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

HOT Ă.R Ă. Ş TE: 

Artl (1) Se modifica normativele proprii de cheltuieli pentru actiunile de protocol ale UAT Municipiul 
Tecuci conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din acesta hotarare. 

(2) Orice prevedere contrara prezentei se abroga. 
Art2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art3 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi, prin grija Secretarului UAT, Municipiului 
Tecuci. 

PREŞV~, _S-4DINTĂ  

SECRETAR 
UAT MUNICIPIUL TECUCI 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
NR.81061/04.10.2018 

Privind modificarea Hotararea nr .137/29.06.2017  
privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru actiunile de protocol ale  

UAT Municipiul Tecuci  

Proiectul de hotarare pe care il supunem aprobarii are la baza referatul 
Directiei General Economice cu numarul 77634/20.09.2018 care propune aprobarea 
normativelor proprii de cheltuieli pentru actiunile de protocol conform prevederilor 
Ordonantei nr 80/2001 cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile 
Ordonantei 16/2018 

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2018 se modifica si se inlocuieste anexa 
Anexa 2 din Ordonanta Guvemului nr 80/2001 care stabileste normative de cheltuieli 
si limite maxime in cadrul carora se pot aproba si efectua cheltuieli pen -tru actiuni de 
protocol pentru autorit ăţile administraţiei publice i instituţiile publice, indiferent de 
modul de finanţare a activit ăţii acestora. 

Astfel , normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, potrivit actului 
normative invocat in cadrul caruia se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiunile 
de protocol de catre autoritatile publice locale precum si de catre institutiile publice 
din subordinea acestora prevazute in anexa 2 din Ordonanta Guvemului nr 80/2001 cu 
modificarile si completarile ulterioare. In cadrul limitelor maxime prevazute , 
conducatorii institutiilor respective pot aporoba niveluri inferioare de cheltuieli in 
functie de conditiile specifice si de modul de desfasurare a actiunii , precum si in 
raport cu sursele de finantare, in conditiile legii, la realizarea acestora 

Prin adoptarea Legii nr. 258/2015 pentru modificarea si completarea OG 80/2001 
s-a stabilit ca unitatile administrativ teritoriale sa aprobe normative proprii de 
cheltuieli de natura celor care fac obiectul Ordonantei nr 80/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare si Ordonantei 16/2018 

PRIMAR, 



MUNICIPIUL TECUCI 
- 	 DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

NR. 81062 /04.10.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : modificarea Hotararea nr . 137/29.06.2017 
privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru actiunile de protocol ale 

UAT Municipiul Tecuci 

Temeiul legal, al proiectului de hotarare, î1 constituie Ordonanta 16 /20 1 8 (publicata in 
Monitorul Oficial 754/3 1 .08.201 8), Ordonanta Guvemului nr 80/2001 si Legea nr. 
258 / 2015 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvemului nr. 80/200 1 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit ăţile administraţiei publice 
i instituţiile publice. 

Prin Ordonanţa Guvemului nr. 1 6/20 1 8 se modifica si se inlocuieste anexa 
Anexa 2 din Ordonanta Guvernului nr 80/2001 care stabileste normative de cheltuieli 
si limite maxime in cadrul carora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de 
protocol pentru autorit ăţile administraţiei publice si instituţiile publice, indiferent de 
modul de finanţare a activităţii acestora. 

Prin Legea nr. 258/2015 au fost aduse modificari OG 80/2001 in sensul 
introducerii unui nou aliniat nr.5 la articolul nr. 1 potrivit caruia unităţile 
administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura 
eelor care fac obiectul prezentei ordonan ţe, prin hotărâre a consiliului local, 
respectiv hotărâre a consiliului jude ţean. 

Avand in vedere ca prin aceasta modificare se lasa la latitudinea consiliilor locale 
stabilirea de normative proprii de cheltuieli pentru actiuni de protocol si pentru 
gestionarea corecta a acestor che1tuie1i efectuate de catre administratia publica locala a 
Municipiului Tecuci, propunem aprobarea urmatoarelor plafoane de cheltuieli 
pentru actiuni de protocol: 

Autorităţile publice şi persoanele care 
pot efectua cheltuieli şi acţiuni de 
protocol Limita maximă  

I. Organizarea de mese ojîciale şi de 
cocteiluri 

A. Limite valorice pentru mese ojiciale 
oferite de:  

1. Primarul municipiului 11 5  lei/persoana/zi 

B. Limite valorice pentru cocteiluri care 
pot fi oferite de catre primarul 
municipiului 25 lei/persoana/zi 



C. Cafea, apa, sucuri sau alte tratatii 
oferite in timpul conferintelor sau al 
sedintelor, organizate de persoanele 
prevazute la lit A pct 1 20 lei/persoana/zi 

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

A. Cheltuieli zilnice de mas ă  pentru: 

2. Invitaţii primarului municipiului 130 lei/persoana/zi 

B. Alte cheltuieli: 

1. Cafea, ap ă  minerală, sucuri sau alte 
trataţii oferite în timpul tratativelor sau 
al şedinţelor, în limita sumei de: 20 lei/persoana/zi 

2. Cadouri In limita sumei de: 400 lei/delegatie 

3, Materiale informative si de lucru 50 lei/persoana/zi 

4, Materiale promotionale 50 lei/persoana/zi 

5, Servicii de interpretariat 30 lei/persoana/zi 

6, Organizare vizite obiective turistice 50 lei/persoana/zi 

III. Cheltuieli pentru insotitori: 

insoţitorii delegaţilor străini care se 
deplasează  1n altă  localitate beneficiaz ă  
de masă  ş i cazare 1n condi ţ iile stabilite 
prin hotărâre a Guvernului — cheltuieli 
de masă  pentru soferi 50 lei/persoana/zi 

DirectK Ge)neral, 	Consilier superior, 



Anexa 1 la HCL 
Normativ propriu de cheltuieli p tru actiunile de protocol ale UAT Tecuci : 

Autorităţile publice ş i 
persoanele care pot efectua cheltuieli şi 
acţiuni de protocol Limita maximă  

I. Organizarea de mese oficiale şi de 
cocteiluri 

A. Limite valorice pentru mese oficiale 
oferite de: 

1. Primarul municipiului 115 lei/persoana/zi 

B. Limite valorice pentru cocteiluri care 
pot fi oferite de catre primarul 
municipiului 25 lei/persoana/zi 

C. Cafea, apa, sucuri sau alte tratatii 
oferite in timpul conferintelor sau al 
sedintelor, organizate de persoanele 
prevazute la lit A pct 1 20 lei/persoana/zi 

11. Invitarea in ţară  a unor delegaţii pe 
cheltuiala părţii române 

A. Cheltuieli zilnice de mas ă  pentru: 

2. Invitaţii primarului municipiului 130 lei/persoana/zi 

B. Alte cheltuieli: 

1. Cafea, apă  minerală, sucuri sau alte 
trataţii oferite iin timpul tratativelor sau al 
şedinţelor, in limita sumei de: 20 lei/persoana/zi 

2. Cadouri in limita sumei de: 400 lei/delegatie 

3, Materiale informative si de lucru 50 lei/persoana/zi 

4, Materiale promotionale 50 lei/persoana/zi 

5, Servicii de interpretariat 30 lei/persoana/zi 

6, Organizare vizite obiective turistice 50 lei/persoana/zi 

M. Cheltuieli pentru inso ţitori: 

insofitorii delegaţilor străini care se 
deplasează  in altă  localitate beneficiaz ă  
de masă  şi cazare in condiţiile stabilite 
prin hotărăre a Guvernului — cheltuieli 
de masă  pentru şoferi 50 lei/persoana/zi 

Consilier superior, 


