Guvernul României

HOTĂRÂRE
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea de către Consiliul
Superior al Magistraturii a evenimentului „Centenarul Marii Uniri – o istorie a justiţiei
moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană” ce va avea loc la Alba Iulia,
la data de 16 noiembrie 2018
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.
247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 - Se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea de către Consiliul
Superior al Magistraturii, la Alba-Iulia, la data de 16 noiembrie 2018, a evenimentului
„Centenarul Marii Uniri – o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea
europeană”, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2 - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea evenimentului prevăzut
la art. 1, în sumă totală de 91.962 lei, se asigură din bugetul aprobat pentru anul 2018 Consiliului
Superior al Magistraturii, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20
„Bunuri si servicii”.
(2) Devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 1
este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3 - Consiliul Superior al Magistraturii răspunde de modul de utilizare a fondurilor
aferente organizării evenimentului prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor legale.
Art. 4 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
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Anexa Nr. 1
NORMATIVELE DE CHELTUIELI
pentru organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a evenimentului „Centenarul Marii
Uniri – o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană” ce va avea
loc la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018
Nr. Tip cheltuială
crt.

Limita maximă

1.

Cazarea participanţilor

235 lei/persoană/noapte

2.

Cină festivă

185 lei/persoană

3.

Dejun

95 lei/persoană

4.

Cină

70 lei/persoană

5.

Trataţii pauză de cafea

35 lei/persoană

6.

Materiale informative şi promoţionale

100 lei/persoană

Cheltuieli privind sonorizarea
- servicii sonorizare sală conferinţă
- servicii sonorizare eveniment festiv

4000 lei
1000 lei

Servicii închiriere mobilier
- Scaune
- Garderobă

16 lei/bucată
930 lei/bucată

7.

8.
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Anexa Nr. 2

DEVIZ ESTIMATIV
privind cheltuielile ocazionate de organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a
evenimentului „Centenarul Marii Uniri – o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la
diversitatea europeană” ce va avea loc la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018
Nr. Activitate
crt.

Suma (în
lei)

1.

27.260 lei

Cheltuieli de cazare:
- cazare 58 participanţi (2 nopţi):
235 x 58 x 2 = 27.260 lei

2.

Cheltuieli de masă/cină festivă/dejun/trataţii:

42.000 lei

- dejun 16 noiembrie 2018, pentru 130 de persoane x 95 lei = 12.350 lei
- cină festivă 16 noiembrie 2018 pentru 130 persoane x 185 lei = 24.050 lei
- cină 15 noiembrie 2018 pentru 15 persoane x 70 lei = 1.050 lei
- trataţii pauză de cafea 16 noiembrie 2018 pentru 130 persoane x 35 lei = 4.550 lei
3.

Cheltuieli privind materialele informative şi promoţionale: mape, pixuri, blocnotes, 10.000 lei
ecusoane, insigne, cadouri, roll up.

4.

Cheltuieli privind sonorizarea
- servicii sonorizare sală conferinţă – 4000 lei
- servicii sonorizare eveniment festiv – 1000 lei
Servicii închiriere mobilier
- Scaune – 150 bucăţi x 16 lei = 2400 lei
- Garderobă – 1 bucată x 930 lei = 930 lei
Alte cheltuieli

5.000 lei

Total cheltuieli

91.962 lei

5.

6.

3.330 lei

4.372 lei
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