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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 5 din data: 19.04.2017 

privind  aprobarea normativelor proprii pentru cheltuielile de protocol pentru 
Comuna Socodor 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 1.153/c/19.04.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 1.153/d/19.04.2017 întocmit de către compartimentul 

contabilitate  din cadrul Primăriei Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile art. 1 alin.(5) , Anexa 2 din  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor nomative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii Nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

80/2001 privind  stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile  administrației 

publice și instituțiile publice; 

- prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

             În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1),  art. 45 alin. (1), art.115 alin. (1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă normativele proprii de cheltuieli de protocol, stabilite ca limite maxime 

pentru Comuna Socodor , conform tabelului: 

Nr. 

Crt. 
Persoanele care pot efectua cheltuieli și acțiuni de protocol Limita maximă) 

I Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri Lei/persoană 

   

A Limite valorice pentru mese oficiale oferite de primar 45 lei/ persoană 

B Limite valorice pentru cocteiluri oferite de primar 12,5 lei/persoană 

   

II Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române Lei/persoană/zi 

   

A Cheltuieli zilnice de masa pentru invitații primarului Lei/persoană/zi 

   

A Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații primarului 60 lei/persoană/zi 

B Alte cheltuieli:cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite 

în timpul tratativelor sau al sedințelor 

6,5 lei/pesoana/zi 
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Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate ,se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişarea  la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro 

şi se comunică cu Instituţia prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ. 

  

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

           Primar,                                                                               Secretar, 

                     Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                        
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Nr.  înregistrare: 1153/e  din 19 .04.2017 

 
CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Expunere de motive pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea  normativelor 

proprii pentru cheltuielile de protocol pentru Comuna Socodor 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 
expunerea de motive cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la aprobarea 
aprobarea normativelor proprii pentru cheltuielile de protocol pentru Comuna 
Socodor.  În conformitate cu prevederile O.G. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice și institutiile publice, 
propunem spre aprobare normativelor proprii pentru cheltuielile de protocol pentru 
Comuna Socodor Socodor, conform tabelului: 

Nr. 

Crt. 
Persoanele care pot efectua cheltuieli și acțiuni de protocol Limita maximă) 

I Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri Lei/persoană 

   

A Limite valorice pentru mese oficiale oferite de primar 45 lei/ persoană 

B Limite valorice pentru cocteiluri oferite de primar 12,5 lei/persoană 

   

II Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române Lei/persoană/zi 

   

A Cheltuieli zilnice de masa pentru invitații primarului Lei/persoană/zi 

   

A Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații primarului 60 lei/persoană/zi 

B Alte cheltuieli:cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite 

în timpul tratativelor sau al sedințelor 

6,5 lei/pesoana/zi 

 

 

PRIMAR, 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr. înregistrare:1153/f din 19.04.2017 

 

 

 

REFERAT 
 

Subsemnații Pășcuțiu Gheorghe Florin, având funcția de Inspector IT în cadrul 

Primăriei Comunei Socodor și Ilieși Brigitta Claudia având funcția de Contabil Șef în cadrul 

Primăriei Comunei Socodor, în conformitate cu O.G. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, 

propunem spre aprobare, normativele proprii de cheltuieli de protocol, stabilite ca limite 

maxime pentru Comuna Socodor, conform tabelului: 

 

Nr. 

Crt. 
Persoanele care pot efectua cheltuieli și acțiuni de protocol Limita maximă) 

I Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri Lei/persoană 

   

A Limite valorice pentru mese oficiale oferite de primar 45 lei/ persoană 

B Limite valorice pentru cocteiluri oferite de primar 12,5 lei/persoană 

   

II Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române Lei/persoană/zi 

   

A Cheltuieli zilnice de masa pentru invitații primarului Lei/persoană/zi 

   

A Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații primarului 60 lei/persoană/zi 

B Alte cheltuieli:cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite 

în timpul tratativelor sau al sedințelor 

6,5 lei/pesoana/zi 

 

 

 

 

Contabil Sef,      Inspector IT, 

         Ilieși Brigitta Claudia                          Pășcuțiu Gheorghe Florin 
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