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HOTARAREAnT.66
privincl uprobureu cheltuielilor cle deplusare in Fran(a a persounei delegute de cdtre Comuna Ciortesti in
veclereo preluurii unei autospeciale pentru stingere incendiu pentru SVSU , trunsportul acesteia in
Rom1niu si u sumei cte 6000 lei pentru lucruri de intretinere u parcului din sut Deleni, comuna Ciortesti,
judetul Iasi
Consitiul locul al comunei Ciortesti tntrunit in sedinlii ordinarii, in datu de 29 iunie 2017
Vdzdnd expunerea de motive , proiectul de hotdr(ire iniliat de doamna Primar in care propune
aprobarea deplasdrii unei delegalii in Franta tn luna iunie 20I7 Si a decontdrii cheltuielilor de deplasare,'
Avdnd in vedere Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul de Contabilitate din cadrul
UAT Ciortesti;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ciorte;ti
Avdnd ln vedere Legea nr.273/2006 privindfinantele publice locale,modificatd si completatd
Avdnd in vecJere HCL nr.43/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017;

in temeiul Hotdrdrii de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligalii ale personalului romdn
trimis in strdindlate pentru indeplinirea unor mdsuri cu caracter temporar
in temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.2 lit."d" qi alin.6 lit,,a,, punctul 8, 9 si 10, art.45,alin.(l) si
art.ll5 alin.l lit,,b,,dinLegeanr.2l5/2001 privindadministratiapublicalocala,republicatd, cumodificarile
si completarile ulterioare

:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba cheltuielile de deplasare in Franla, a persoanei delegate de c6tre Comuna
Ciortesti in vederea preluarii gi transportului pe platformd a unei autospeciale pentru stingere incendiu
pentru SVSU.
(2) Se aproba alocarea sumei de 6000 lei din bugetul local al comunei Ciorlesti pentru lucrari de
intretinere a parcului din sat Deleni, comuna Ciortesti, judetul Iasi.
(3) Cireltuielile legate de aceasta deplasare se suporta din bugetul local al comunei Ciorlesti.
(4) Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionale de deplasare se va reahza doar pe baza de acte
doveditoare, conform prevederilor legale in vigoare.
Art,.2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Ciortesti prin
comparlimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciortesti.
Art. 3 prczentahotarAre se va comunica, Institutiei Prefectului judelului Iasi, Primarului comunei
Ciortesti, qi Compartimentului de contabili
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Ciortesti, 29 iunie 2017
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Avizut pentr u legalitate,
Secretur
Muntehlscu Rodicu
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Adoptata tn Sedintra din data de 29 iunie 2017
Cu un numar de 12 voturi ( Pentru ), vot < impotriva >,0 <abtineri > din

12 consilieri prezenti

