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JUDETUL COVASNA
COMUNA ARCU$
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA Nn.3frzorr
privind aprobarea programului de acfiuni al Comunei Arcuq ,
in domeniul relatiilor externe qi interne pe anul 2019

Consiliul local al comunei ArcuE, judelul Covasna;
intrunit in geclinfd publici ordinard din data ae -i4 .OS.ZOt g,
analiz6nd Expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre ale Prirnarului Comunei Arcuq
privind aprobarea prograrnului de acliuni in domeniul relafiilor externe Ei interne pe anul 2019 ;
avAnd in vedere:
- Raportul de specialitate al Cornpartimentului de contabilitate;
- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Arcuq;
lu6nd in considerare prevederile:
-Legea rr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;
-Hotdrdrea Consiliului Local al comunei Arcuq nr.2312019 privind aprobarea bugetului local al
com.Arcuq pe anul 2019,
-FI.G.nr.518/l995privinduneledrepturi Ei obligatii alepersonaluluiromintrimisinstrf,inatate
pentru indeplinireil unor misiuni cu caracter temporar, cu modificdrile Ei complet[rile ulterioarc;
- O.C nr. 80i200lprivind stabilirea unor norrnative de cheltuieli pentru autoritdlile gi instituliile
publice, cu modil'rc[rile qi completarile ulterioare;
inbaza afi.36 alin.(9) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatS,
cu modif-rclrile gi cornplet[rile ulterioare;
in terneiul aft.45 alin. (1) qi art. 115 alin. (1) lit. b) Legea administrafiei publice locale
nr.2 | 5 I 2001, republ icat6, cu modill c[rile qi complet[ril e ulterioare;

HOTARA$rE:

Aft. 1. Se aprobd programul de acfiuni al Comunei Arcuq, reprezentata de Consiliul
Local al comunei Arcuq gi Prirnarul comunei ArcuE , in domeniul rela{iilor externe Ei interne pe
anul 2019, confonn anexei nr.l, care face parte integrantd din prezenta hot6rAre.
Art.2.(1)Se irnputen-rice;te primarul comunei Arcug pentru a stabili qi aproba
componenta delegaliilor, fin0nd seama de specilicul activitdlii pentru care are loc deplasarea in
strf,in[tate.
(2) Cheltuielile el'ectuate cu ocazia deplaslrilor, vor fi suportate din bugetul local ,
in lirnita sumelor alocate cu aceasti destinalie.
Art.3. Cheltuielile efectuate pentru acliunile cuprinse in programul de actiuni, anexf, la
prezenta hotf,rdre, vor fi suporlate din bugetul local, in limita sumelor alocate cu aceastl
destina!ie.
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd Primarul Comunei
Arcuq.
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