
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

   PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 137/2021 
privind  aprobarea deplasării în străinătate, în perioada  27 septembrie – 2 octombrie 

2021, a domnului Adrian Emilian Puşcaş, Primar al Oraşului Haţeg  
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 336/43 din 19.08.2021, prin care se propune 
aprobarea deplasării în străinătate, în perioada  27 septembrie – 2 octombrie 2021, a domnului 
Adrian Emilian Puşcaş, Primar al Oraşului Haţeg, la cererea Quimper Sâtămăria Orlea Pays 
de Haţeg, asociaţie rezultată în urma înfrăţirii comunei Sântămărie Orlea şi a Oraşului Haţeg 
cu localitatea Quimper – Franţa, în scopul desfăşurării activităţilor pe care partenerii francezi 
la intenţionează să le deruleaze ca urmare a deschiderii celor 5 centre de vacanţă din Ţara 
Haţegului. 

Având în vedere: 
a)invitaţia Quimper Satamaria Orlea Pays de Haţeg, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg 
sub nr. 16447 din 11.08.2021, precum şi adresa Asociaţiei Intercomunale Ţara Haţegului nr. 
87/C.P./16.08.2021, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 16657 din 16.08.2021; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele 
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor 
misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. IV 
alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 
acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. b), art. 139 alin. (1), alin. 
(3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. 
(1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind 
codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1 Se aprobă deplasarea  în străinătate în perioada  27 septembrie – 2 octombrie 2021, a 
domnului Adrian Emilian Puşcaş, Primar al Oraşului Haţeg, la invitaţia Asociaţiei Quimper 
Satamaria Orlea Pays de Haţeg, prin co-preşedintele Jean Le Moal.  
Art. 2 (1) Se aprobă efectuarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea prevăzută la art. 1 din 
bugetul local al Oraşului Haţeg,  în cuantum de până la 5.000 de lei.  
(2) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea prevăzută la art. 1 se vor 
realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform prevederilor legale în vigoare.  
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia economică şi 
Compartimentul protocol, secretariat. 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                        
Art. 5 Prezenta Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în 
condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, 
Direcţiei Economice, Compartimentului Protocol, Secretariat şi Compartimentului 
Administraţie Publică Locală .  

Haţeg,   19 august 2021 
INITIATOR, 

PRIMAR, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 


