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HOTĂRÂREA NR. 32/ 2020 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli de protocol pe anul 2021 
 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27 mai 

2021, convocat prin Dispoziţia nr. 57/2021, emisă de primarul comunei Dănești, judeţul 

Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Dănești nr. _____/2021, 

raportul de specialitate prezentată de consilierul de achiziții publice al Primăriei com. 

Dănești nr. ______/2021, precum și avizul nr.______/2021 al Comisiei economico-

financiară, protecția mediului, turism și agricultură; 

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.17/2021 privind aprobarea bugetului 

local al comunei Dănești pe anul 2021, cu modificările ulterioare; 

 

În conformitate cu prevederile:  

 art. 1 și art.4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 

publice;  

 Ordonantei Guvernului 16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

În temeiul art.129 alin (1)și (2) lit. ”a”, art.139 alin.1 şi art.196 alin.1 lit. „a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă cheltuielile pentru acțiunile de protocol pe anul 2021, conform 

tabelului de mai jos: 

 
 

Normative de cheltuieli 

 

UM 

 

Valoarea cheltuieli  

– lei- 

A. Mese oficiale oferite de primar lei/persoană 90 

B. Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în 

timpul conferințelor sau al ședințelor 

lei/persoană 20 

C. Cheltuieli zilnice de masă ptr. invitații 

primarului 

lei/persoană 105 

D. Cadouri delegație în limita sumei de : lei/delegație 400 
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Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 

financiar-contabil, impozite și taxe locale și Compartimentul de urbanism și achiziții 

publice. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dănești, Compartimentului 

financiar-contabil, impozite și taxe locale, Compartimentului de urbanism și achiziții 

publice, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita, în vederea verificării 

legalității, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul 

comunei www.danfalva.ro. 

 

 

Dănești, la 27 mai 2021 

 

 

Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán 

 ………………….……………………  Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 
 


