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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.33
din 28 martie 2007

privind aprobarea deplasării doamnei Iordache Camelia-Aurica, funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, la  Praga – Republica Cehă, în vederea participării la Conferinţa internaţională

„Administraţia Publică pe Internet” şi concursul Internaţional European Golden Crest 2007

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 martie 2007;
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.5401/9.03.2007;
            - Raportul Biroului buget contabilitate înregistrat la nr.5402/9.03.2007;
            - Raportul Biroului strategii de dezvoltare, integrare europeană, implementarea proiectelor, informare cetăţenească al Primăriei  municipiului
Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 5403/9.03.2007;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Informarea Compartimentului informatică din cadrul Biroului strategii de dezvoltare, integrare europeană, implementarea proiectelor,

informare cetăţenească al Primăriei  municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 5404/9.03.2007;
            - Invitaţia domnului Dohnal František – Preşedintele de onoare Euro Crest,  înregistrată la nr. 4021/ 20.02.2007;
            - Invitaţia domnului Tomas Rencin – Director executiv al Conferinţei ISSS/LORIS/V4DIS, înregistrată la nr. 4820/01.03.2007;
            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, art. 36 alin. (6) lit. „a”, pct.19, art.45 şi art.49 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată,

 
H O T Ă R Ă Ş T E :

 
Art.1. Se aprobă deplasarea doamnei Iordache Camelia-Aurica, funcţionar public la Compartimentul informatică din cadrul Biroului strategii de

dezvoltare, integrare europeană, implementarea proiectelor, informare cetăţenească al Primăriei  municipiului Câmpulung Moldovenesc, la Praga în
Republica Cehă, în vederea participării la Conferinţa internaţională „Administraţia Publică pe Internet” şi concursul internaţional European Golden Crest
2007.

Art.2. (1) Decontarea cheltuielilor privind deplasarea se suportă din bugetul local de la capitolul 51.02 - Autorităţi publice, pe bază de
documente justificative.

            (2) În termen de 30 de zile de la participarea la acest eveniment, doamna Iordache Camelia – Aurica va prezenta Consiliului Local un
raport privind deplasarea efectuată.

Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Biroul buget contabilitate şi Biroul strategii de dezvoltare, integrare europeană,
implementarea proiectelor, informare cetăţenească ale Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Ing. Antohi Ion

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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