
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 57 / 2022 
Din 14.09.2022

privind aprobarea deplasării în Austria a unei delegaţii formată din d-na primar Maciuc 
Viorica şi 7 membrii voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Băiuţ

Consiliul Local al comunei Băiuţ, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.09.2022, 
şedinţă publică;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica, 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Băiuţ ca şi raportul de specialitate întocmit de dl secretar Pop Aurelian Victor;

Având în vedere prevederile art. 3. art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ca urmare a invitaţiei primită din partea Bitterlich Hilfsprojekt cu sediul în oraşul Reith 
din Austria prin care d-na primar Maciuc Viorica şi membrii Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Băiuţ sunt invitaţi într-o vizită în vederea realizării unui schimb de 
experienţă în perioada 5 - 9  octombrie 2022;

Luând în considerare prevederile Hotărârii de Guvern 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;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. e ) , art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 
lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE

Art.l. (1) Se aprobă deplasarea unei delegaţii formată din Primarul comunei Băiuţ, d- 
na Maciuc Viorica, împreună cu 7 membri ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
al Comunei Băiuţ în oraşul Reith. Austria. în perioada 5 - 9  octombrie 2022, în vederea 
realizării unui schimb de experienţă.

(2) Sumele necesare acestei deplasări vor fi aprobate într-o şedinţă viitoare, după 
stabilirea cu certitudine a acestora. Decontarea cheltuielilor se va face pe baza documentelor 
justificative şi în conformitate cu prevederile HG nr. 518/1995.

Art.2. Biroul contabilitate -  administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Băiuţ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate -  administrativ din cadrul Primăriei
- Primarului comunei Băiuţ
- Site-ul comunei Băiuţ
- Dosar

PREŞEDINTE DŞ :

CIUPEI NOIEI
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