
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 

             
                          
 

  HOTĂRÂREA NR. 54 
privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua 

cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017; 
          Având în vedere raportul nr.18965/2017 întocmit de Serviciul Imagine prin care 
se propune stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli 
pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, modificată prin Legea nr.258/2015; 
 În temeiul prevederile art.36 alin.2 lit.b, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 
alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1.  Se aprobă stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua 

cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Direcţia Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT. SECRETAR, 

Marin Traian RADU Ovidiu MISCHIANU 
                                   

 



 

 

Anexa la Hotărârea nr.54/2017 
 
  
 

LIMITELE MAXIME 
În cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Persoanele care pot efectua cheltuieli şi acţiuni  
de protocol 

Limita maximă 

I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri Lei/persoană 
A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:  

1. Primarul Municipiului Craiova 60 lei/persoană/zi 

B.  Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite 
de Primarul Municipiului Craiova 

12,50 

lei/persoană/zi 

II.  Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii 
române 

 

A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:  
1. Invitaţii Primarului Municipiului Craiova 75 lei/persoană/zi 
B. Alte cheltuieli:  
1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii oferite în 

timpul tratativelor sau al şedinţelor, în limita sumei de  

6,50 lei/persoană/zi 

2. Cadouri în limita sumei de 225 lei/delegaţie 

III.  Cheltuieli pentru însoţitori  
 Cheltuieli de masă pentru şoferi 15 lei/persoană/zi 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Marin Traian RADU 
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