
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

HOT Ă RÂREA 

NR 	din 

Privind: aprobarea normativele proprii de cheltuieli pentru actiunile de protocol ale U.A.T. 
Municipiul Tecuci 

Iniţiator: C ătălin Constantin HURDUBAE , Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţ i; 
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului : 33981 din 22.06.2017; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în sedinta O2sndrcl / 

Având în vedere: 
-expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr.33982 din 22.06.2017; 
-raportul de specialitate întocmit de c ătre Direcţia General Economic ă, înregistrat sub nr.33983 din 
22.06.20 1 7; 
-rapoartele de avizare ale comisiile de specialitate nr.__________ 
-referatul întocmit de Direc ţia General Economica înregistrat sub num ărul 33980 din 22.06.201 7 

În baza prevederilor: 

- art. 1 alin 2 din Ordnan ţa Guvernului nr. 80/200 1 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice si instituţii publice, cu modific ările si completările ulterioare 
-art 14, alin 2 si 3 precum si art. 25,alin 1, lit. f si g din Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale 
cu modificările si completările ulterioare; 
-Hotărârea Guvenului nr. 552/1 99 1 privind normele de organizare în ţară  a acţiunilor de protocol 
-art. 36 alin.2, lit b i alin.4, lit.a, din Legea nr .215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată  
,cu modificările si completările ulterioare 
-art. 45, alin 2 lit a,din Legea nr. 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  locală, republicată  cu modificările 
i completările ulterioare 

HOT Ă R Ă TE: 

Art. 1 Se aprob ă  normativele proprii de cheltuieli pentru ac ţiunile de protocol ale UAT Municipiul Tecuci 
conform anexei rir. 1 care face parte integrant ă  din aceasta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.3 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi, prin grija Secretarului UAT, municipiului 
Tecuci. 

P SEDNTE DE SEDINTĂ  

oe 
SECRETAR 

UAT MUNICIPIUL TECUCI 
Jr.Va1ericaTACHE 



ROMĂNIA 
JUDEŢULGALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
NR.33982 din 22.06.2017 

Privind: aprobarea normativele proprii de cheltuieli pentru actiunile de protocol ale UAT 
Municipiul Tecuci 

Proiectul de hotărâre pe care îl supunem aprob ării are la baza referatul Direc ţiei General 
Economice cu numarul 33980 din 22.06.2017, care propune aprobarea normativelor proprii de cheltuieli 
pentru ac ţiunile de protocol conform prevederilor Ordonan ţei nr. 80/2001, cu modific ările si completările 
ulterioare; 

Prin Ordonan ţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice si instituţii publice , cu modificările si completările ulterioare s-au stabilit 
normative de cheltuieli pentru autorit ăţile publice si instituţii publice, indiferent de modul de finan ţare a 
activităţii acestora. 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. 5 din Ordonan ţa nr . 80/200 1 modificată  si completată  unităţile 
administrativ teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul 
prezentei ordonanţe, prin hotărârea consiliului local, respectiv prin hot ărâre a consiliului jude ţean. 

Astfel, normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, potrivit actului normativ invocat, în 
cadrul cărora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru ac ţiunile de potocol de c ătre autorităţile 
administraţiei publice locale precum si de către instituţiile publice din subordinea acestora prev ăzute în 
anexa nr. 2 la Ordonanţa de Guvern nr. 80/2001 cu modific ările si completările ulterioare. In cadrul 
limitelor maxime prevăzute,conducătorii instituţiilor respective pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli 
în funcţie de condiţiile specifice si de modul de desfă urare a ac ţiunii, precum si în raport cu sursele de 
finanţare, în condiţiile legii, la realizarea acestora. 

Prin adoptarea Legii nr. 258/2015 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de Guvem nr. 
80/200 1 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit ăţile administraţiei publice si institutii 
publice s-a stabilit c ă  unităţile administrativ teritoriale s ă  aprobe normative proprii de cheltuieli de natura 
celor care fac obiectul Ordonan ţei de Guvern i-ir. 8 0/200 1 cu modific ările si completările ulterioare prin 
hotărâri ale unităţilor deliberative 

PRIMAR, 
Cătălin Constantin HURDUBAE 



M[JNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

NR. 33980 /20 .06 .2017 

Se aproba 
PRIMAR 

Catalin ConstautinHuidubae 

FET 

Prin Legea nr. 258/2015 privind modificarea si completarea OUG 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si ale 
institutiilor publice , se prevede ca unităţile adnainistrativ-teritoriale stabilesc 
normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonan ţe, 
prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului jude ţean. 

Avand in vedere ca prin aceasta modificare se lasa la latitudinea consiliilor locale 
stabilirea de normative proprii de cheltuieli pentru actiuni de protocol si pentru gestionarea 
corecta a acestor cheltuieli efectuate de catre administratia publica locala a Municipiului 
Tecuci, propunem aprobarea urmatoarelor plafoane de cheltuieli pentru actiuni de 
protocol: 

Autorităţile publice şi persoanele care pot efectua 
cheltuieli ş i acţiuni de protocol 
[.Organizarea de mese ojiciale şi de cocteiluri 
A. Limite valoricepentru mese ojiciale_oferite de: 
1. Primarul municipiului  
B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de 

Invitarea în ţară  a unor delegaţiipe cheltuialap ărţii 

Cheltuieli zilnice de masă  

. Alte cheltuieli:  
• Cafea, apă  minerală, sucuri sau alte trataţii oferite în 
mpul tratativelor sau al şedinţelor, în limita sumei de: 
• Cadouri în limita_sumei de: 
[L Cheltuieli pentru înso ţitori: 
soţitorii delegaţilor străini care se deplasează  în altă  

)calitate beneficiaz ă  de masă  şi cazare în condi ţiile 
Labilite prin hotărâre a Guvernului 
cheltuieli de masă  pentru şoferi 

Director Ge era 
Nicoleta 	

l, 
Ti 

maximă  

ei/persoan ă  

60 

1 2,5 

leilpersoană/zi 
75 

Ieilpersoană/zi 

6,5 

225 lei/delegatie 
lei/persoană/zi 

15 

Consilier superior, 
Mona Candrea 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA GENERAL ECONOMICĂ  

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr: 33983 din22.06.2017 

Privind : aprobarea normativelor proprii de cheltueli pentru actiunile de protocol 
ale UAT Municipiul Tecuci 

Temeiul legal, al proiectului de hot ărâre, îl constituie Ordonan ţa Guvernului nr. 80/2001 si Legea nr. 
258 / 2015 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorit ăţ ile administraţiei publice si instituţiile publice. 

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice si instituţiile publice, cu modific ările si completările ulterioare, s-
au stabilit normative de cheltuieli pentru autorit ăţ ile administraţiei publice si instituţiile publice, 
indiferent de modul de finan ţare a activităţii acestora. 

Potrivit art. 1 alin (2) din ordonan ţa de guvern s-au stabilit normative de cheltuieli pentru ac ţiuni 
de protocol, precum cheltuieli privind dotarea si consumul de carburan ţi. 

Prin Legea nr. 258/2015 au fost aduse modificari OUG 80/2001 in sensul introducerii unui nou 
aliniat nr.5 la articolul nr. 1 potrivit caruia unităţile administrativ-teritoriale stabilesc 
normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonan ţe, prin 
hotărâre a consiliului local, respectiv hot ărâre a consiliului jude ţean. 

Avand in vedere ca prin aceasta modificare se lasa la latitudinea consiliilor locale stabilirea de 
normative proprii de cheltuieli pentru actiuni de protocol si pentru gestionarea corecta a acestor 
cheltuieli efectuate de catre administratia publica locala a Municipiului Tecuci, propunem 
aprobarea urmatoarelor plafoane de cheltuieli pentru ac ţiuni de protocol: 

Autoritatile si persoanele care pot efectua cheltuieli si actiuni de protocol Limita maxima 
lei/persoana 

I Organizarea_de_mese_oficiale_si_de_cocteiluri  
A Limite valorice pentru mese oficiale oferite de Primarul municipiului 60 
B Limite valorice pentru cocteiluri oferite de Primarul municipiului 12,50 
11 Invitarea in tara a unor delegatii pe cheltuiala partii romane  

lei/persoanalzi 
A Cheltuieli zilnice de masa pentru invitatii Primarului municipiului 75 
B Alte cheltuieli  
1 Cafea, apa minerala, sucuri sau alte tratatii oferite in timpul tratativelor 

sau al sedintelor, in limita sumei de: 
6,5 

lei/delegatie 
2 Cadouri in limita sumei de: 225 
111 Cheltuieli pentru insotitorii delegatiilor straine leilpersoana/zi 
1 Cheltuieli de masa pentru soferi 15 

Nota : OG 80/2001 prevede suma în leul greu, acestea intra sub incidenta Legii 384/2004 
privind denominarea si a fost aplicată  tăierea celor 4 zerouri 

Potrivit prevederilor HG 552/1991 se pot organiza mese oficiale (dejunuri, dineuri) cu ocazia 
vizitei cu caracter oficial in tara a unor persoane din strainatate, în limita sumelor stabilite la pct 11 A 
din anexa de mai sus. 



Coctailuri pot fi organizate, in situatiile care impun astfei de manifestari. , in 1inita a cel mult 
1 2,5 Iei de persoana, cu aprobarea conducatorului institutiei respective. 

Nurnarul reprezentantilor din partea rornana nu poate depasi, atat in cazul meselor festive cat si in 
cazul coctailurilor cu delegati din strainatate 

• 2-3 reprezentanti la 1-2 straini; 
• 3-5 reprezentanti la 3-4 straini; 

un nurnar de reprezentanti cel mult egal Ia 5 sau mai rnulti straini. 
In delegatiile oficiale, de regula, pot face parte cel mult 5 persoane. Pentru persoanele care 

depasesc acest nurnar, cheltuielile de masa zilnice, cit si cele de cazare, vor fi suportate de catre 
delegatiile straine respective. 

Mesele oficiale si coctailurile se pot organiza o singura data, pentru fiecare delegatie, la venire 
sau plecarea acesteia. 
In cazul unor vizite in provincie ale delegatiilor straine, UAT Tecuci poate oferi o masa oficiala intr-
un cadru restrins, cu respectarea plafoanelor stabilite 
Persoanele din strainatate care insotesc pe invitati si care nu se incadreaza in numarul aprobat isi vor 
suporta integral cheltuielile de masa si cazare. 
Cheltuielile pentru actiunile de protocol se efectueaza in limita fondurilor aprobate anual, in acest 
scop, prin bugetele de venituri si cheltuieli. 
Cheltuielile de protocol se fac cu respectarea normelor Ministerului Finantelor Publice privind 
controlul preventiv. Se va organiza o evidenta a cheltuielilor facute pentru fiecare delegatie 
(invitat). 

Motivat de prevederile legale sus-mentionate si cu respectarea art. 36 alin. (9) din Legea nr. 
2 1 5/200 1 privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
propun adoptarea proiectului de hot ărâre privind normativele proprii de cheltuieli pentru actiunile de 
protocol ale UAT Municipiul Tecuci, in forma prezentata. 

DIRECTORGE ERAL 
Tăpoi 	eta 

Intocmit, 
Mona Gabriela Candrea 



Anexa 1 la HCL 

Normativ propriu de cheltuieli pentru actiunile de protocol ale UAT Tecuci: 

Autorităţile publice şi persoanele care pot 	i
Limita maxima efectua cheltuieli şi acţiuni de protocol 

1. Organizarea de mese ojiciale şi de cocteiluri lei/persoan ă  
A. Limite valoricepentru mese oficiale oferite 
de: 
1. Primarul municipiului 60 
B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi 

125 5 oferite de catre primarul municipiului 
[L Invitarea în ţară  a unor delega ţiipe 
chelluiala p ărţii române 
A. Cheltuieli zilnice de masă  pentru: lei/persoană/zi 
2. Invitaţii primarului municipiului 75 
B. AIte cheltuieli: Iei/persoană/zi 
1. Cafea, ap ă  minerală, sucuri sau alte trata ţii 
oferite în timpul tratativelor sau al şedinţelor, în 6,5 
limita sumei de: 
2. Cadouri în limita sumei de: 225 lei/delegati 
[11. Cheltuieli pentru înso ţitori: 1ei/persoană/ 
I 
altă  localitate beneficiaz ă  de masă  şi cazare în 
ondiţii1e stabilite prin hotărâre a Guvernului 
cheltuieli de masă  pentru şoferi 	 1 5 

Nota: OG 80/200 1 prevede suma in leul greu, acestea intra sub incidenta Legii 
3 84/2004 privind denominarea si a fost aplicata taierea celor 4 zerouri 

DIRECTOR GE ţIJERAL 

Tăpoiicjo1eta 

Intoemit, 
Mona Gabriela Candrea 


