
HOTĂRÂRE nr. 429 din 27 aprilie 2011 privind organizarea reuniunii 
grupului de lucru pentru protecţia mediului în data de 30 mai 2011 şi a 

reuniunii miniştrilor mediului din statele membre ale OCEMN în data de 31 
mai 2011 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) 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 organizarea în România a reuniunii grupului de lucru pentru protecţia mediului în 
data de 30 mai 2011 şi a reuniunii miniştrilor mediului din statele membre ale Organizaţiei 
Economice a Mării Negre (OCEMN/BSEC) în data de 31 mai 2011. 

Art. 2 
Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor prevăzute la art. 1, în sumă totală 
de 50 mii lei, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului şi Pădurilor 
pentru anul 2011, de la capitolul 74.01 "Protecţia mediului", titlul 20 "Bunuri şi servicii", cu 
respectarea prevederilor legale, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
-****- 

PRIM-MINISTRU 
EMIL BOC 

Contrasemnează: 
Ministrul mediului şi pădurilor, 

Laszlo Borbely 
p. Ministrul afacerilor externe, 

Anton Niculescu, 
secretar de stat 

Ministrul finanţelor publice, 
Gheorghe Ialomiţianu 

 ANEXĂ: DEVIZ ESTIMATIV privind cheltuielile ocazionate de organizarea reuniunii 
grupului de lucru pentru protecţia mediului în data de 30 mai 2011 şi a reuniunii 

miniştrilor mediului din statele membre ale OCEMN în data de 31 mai 2011 
 

Organizarea reuniunii miniştrilor mediului, în cadrul OCEMN (12 delegaţii 
oficiale/câte 2 membri + 4 membri PERMIS) şi a reuniunii grupului de lucru 
privind mediul înconjurător în cadrul OCEMN (12 delegaţii naţionale/câte 2 

membri + 4 membri PERMIS) 

Valoare 
(mii lei) 

Cazare 28 de persoane 15 
Cheltuieli zilnice de masă 50 de persoane x 90 lei 4,5 
Masă oficială 70 de persoane x 60 lei 4,2 
Bufet 70 de persoane x 6,5 lei 0,5 
Cadou 14 delegaţii x 225 lei 3,1 
Banere, ecusoane, drapele, pixuri, mape, tipărituri, multiplicări documente 2 
Închirieri săli, logistică, traducători, instalaţie traducere simultană, transport 20,7 
TOTAL: 50 
NOTĂ: 
În cazul apariţiei unor evenimente neprevăzute, sumele se pot compensa între acţiuni. 
Observaţii: 
- Reuniunea ministerială durează o zi. 
- Reuniunea grupului de lucru durează o zi. 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 314 din data de 6 mai 2011. 


