JUDETUL COVASNA
coMrINA ARCU$
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA xn.€lzoro
privind aprobarea programului de acfiuni al Comunei Arcu$,
in domeniul relafiilor externe gi interne pe anul20l6

Consiliul local al comunei Arcug, jude{ul Covasna;
intrunit in gedin{6 publicl ordinarl din data de 11.08.20t6,
analizdnd Expunerea de motive qi proiectul de hot[rdre ale Primarului Comunei Arcuq
privind aprobarea programului de acfiuni in domeniul relaliilor externe qi interne pe anul 2016 ;
avdnd in vedere:
- Raportul de specialitate al Compartimentului de contabilitate;
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Arcuq;
ludnd in considerare prevederile:
-Legea nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu modific[rile qi completirile ulterioare;
-Hot[rdrea Consiliului Local al comunei Arcuq nr.2/2016 privind aprobarea bugetului local al
com.Arcug pe anul 2016, cu modific[rile qicompletlrile ulterioare,
-H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi gi obligalii ale personalului romdn trimis in strlinltate
pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificlrile qi completirile ulterioare;
- O.G nr. 80/200lprivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit6file qi instituliile
publice, cu modific[rile qi completirile ulterioare;
inbaza art.36 alin.(9) din Legea administra{iei publice locale nr.215/2001, republicat5,
cu modificlrile gi completirile ulterioare;
in temeiul art.45 alin. (1) 9i art. l15 alin. (l) lit. b) Legea administrafiei publice locale
nr.2l 5 12001, republicati, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;

uorAnAgre:
Art. 1. Se aprobi programul de acliuni al Comunei Arcug, reprezentatl de Consiliul
Local al comunei Arcug qi Primarul comunei Arcug , in dorneniul relaliilor externe gi interne pe
anul2016, conform anexei nr.1, care face parte integrantd din prezenta hotErdre.
Art. 2.(l)Se imputernicegte primarul comunei Arcug pentru a stabili Ei aproba
componenta delegafiilor, {indnd seama de specificul activit6tii pentru care are loc deplasarea in
strlinltate.
(2) Cheltuielile efectuate cu ocazia deplaslrilor, vor fi suportate din bugetul local ,
in limita sumelor alocate cu aceasti destinafie.
Art.3. Cheltuielile efectuate pentru acfiunile cuprinse in programul de actiuni, anexl la
prezenta hotir0re, vor fi suportate din bugetul local, in limita sumelor alocate cu aceasti
destinafie.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotlrdri se inslrcineazi Primarul Comunei
Arcug.
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