ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Călărași
la Lyon, Franța, în perioada 01-04 aprilie 2019
Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 28.03.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcției Dezvoltare Regională şi Relații Externe şi Direc ției
Economice, înregistrat sub nr. 5486 din 25.03.2019;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanțe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Județului;
- invitația, transmisă de către dl. Marian OPRIȘAN, Pre ședinte al Uniunii Na ționale a
Consiliilor Județene din România (UNCJR), înregistrată la Consiliul Jude țean Călărași cu nr.
3137 din 20.02.2019;
- prevederile art. 1 lit. a), b), c) și e) art. 3 alin. (1) și art. 5 alin. (1) lit. A din Hotărârea
Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra ției publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – (1) Se aprobă deplasarea unei delegații la Lyon, Franța, în perioada 01-04
aprilie 2019, pentru a participa la cea de-a 5-a ediție a Forumului Cooperării Descentralizate
româno-francez, reuniune în cadrul inițiativelor regionale de cooperare internațională.
(2) Delegația este formată din:
- Marian DINULESCU – Vicepreședinte al Consiliului Județean Călăra și;
- Violeta PASCU – consilier județean;
- Ovidiu BENEA – consilier județean;
- Sergiu MANOLE – consilier județean;
- Daniela MIHAI – Directorul executiv adjunct al Direc ției Dezvoltare Regională şi
Relații Externe.

Art. 2. – Cheltuielile de deplasare se vor suporta din bugetul propriu al Jude țului
Călărași.
Art. 3. – Persoanele nominalizate la articolul 1, Direcția Dezvoltare Regională şi
Relații Externe şi Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul județului, prin Direcția Juridică şi Administra ție Publică, va comunica
prezenta celor interesați.
PREȘEDINTE,
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