ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea deplasării Preşedintelui Consiliului Județean Călărași,
la Pavlikeni, Bulgaria, în perioada 09 – 10 martie 2021
Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința extraordinară din 02.03.2021,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe şi Direcţiei
Economice, înregistrat sub nr. 3389 din 26.03.2021;
- Contractul de finanțare nr. 97224 din 28.08.2018 aferent proiectului ”Management
eficient în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Călărași-Veliko Tarnovo”, în cadrul
programului INTERREG VA RO-BG, cod e-MS ROBG 481;
- invitația și agenda întâlnirii, înregistrate la Consiliul Județean Călărași cu nr. 3098 din
22.02.2021, stabilită de beneficiarul lider - Consiliul Județean Călărași, în perioada 09 – 10
martie 2021;
- prevederile art. 1 lit. a), c), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) lit. A din
Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – (1) Se aprobă deplasarea domnului Vasile ILIUȚĂ, Președintele Consiliul
Județean Călărași la Pavlikeni (Bulgaria), în perioada 09 – 10 martie 2021, pentru a participa
la activitatea desfășurată în cadrul proiectului: ”Management eficient în situații de urgență în
regiunea transfrontalieră Călărași-Veliko Tarnovo”.
(2) Scopul deplasării este acela de a împărtăși experiența în combaterea dezastrelor și
de a crea o rețea bine structurată de sprijin reciproc și de a stabili proceduri rapide de luare a
deciziilor în situații critice.
Art. 2. – Cheltuielile de deplasare se vor suporta din bugetul propriu al Județului
Călărași.
Art. 3. – Direcția Economică şi Direcția Dezvoltare Regională şi Relații Externe vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
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