HOT RÂRE
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru ac iunea de protocol cu caracter deosebit
„Organizarea de c tre Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asocia iei For elor de Poli ie i
Jandarmerie Europene i Mediteraneene cu Statut Militar”, care se va desf ura la Bucure ti, în
perioada 11-15 octombrie 2016

În temeiul art.108 din Constitu ia României, republicat , i al art.4 alin.(5) din Ordonan a Guvernului
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit ile administra iei publice i
institu iile publice, aprobat cu modific ri prin Legea nr.247/2002, cu modific rile i complet rile
ulterioare

Guvernul României adopt prezenta hot râre:
ART.1
Se aprob normativele de cheltuieli pentru ac iunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de
tre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, a Summitului
Asocia iei For elor de Poli ie i Jandarmerie Europene i Mediteraneene cu Statut Militar”, care va avea
loc la Bucure ti, în perioada 11-15 octombrie 2016, denumit în continuare Summit.
ART.2
(1) Se aprob finan area cheltuielilor ocazionate de organizarea Summitului.
(2) Finan area cheltuielilor necesare pentru organizarea i desf urarea Summitului se suport din
bugetul pe anul 2016 aprobat Ministerului Afacerilor Interne, de la capitolul 61.01 "Ordine Public i
Siguran Na ional ", titlul II "Bunuri i servicii".
(3) Ac iunea prev zut la pct. 2 din anexa care face parte integrant din prezenta hot râre se
organizeaz la nivelul ordonatorului principal de credite.
ART.3
Prin derogare de la prevederile P ii I, Cap. 2, pct. 2 i 5 din Normele privind organizarea în ar a
ac iunilor de protocol i a unor manifest ri cu caracter cultural- tiin ific, precum i cheltuielile ce se pot
efectua în acest scop de c tre institu iile publice, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 552/1991, cu
modific rile ulterioare, în scopul organiz rii i desf ur rii Summitului, se aprob :
a) invitarea în ar a unui num r maxim de 90 de persoane;
b) cazarea persoanelor str ine participante la Summit în hoteluri de 5 stele;
c) normativul de cheltuieli, prev zut în anex .
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