HOTĂRÂRE Nr. 651 din 27 mai 2009
privind modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor
Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 259/2006
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 5 iunie 2009
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru
Tineret*) în domeniul activităţii de tineret, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
259/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie
2006, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"ART. 1
Participanţii la acţiunile interne beneficiază de o alocaţie zilnică de masă în
cuantum de până la 40 lei/persoană."
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"ART. 2
Participanţii la acţiunile internaţionale organizate în ţară (congrese, conferinţe,
schimburi bilaterale şi multilaterale, întâlniri oficiale pe problemele tineretului şi
alte acţiuni similare) beneficiază de o alocaţie zilnică de masă, stabilită în funcţie
de organizatorul acţiunii, astfel:
- până la 45 lei - la acţiunile organizate de structurile asociative de tineret;
- până la 50 lei - la acţiunile organizate de direcţiile pentru tineret judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti;
- până la 60 lei - la acţiunile organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului."
3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"ART. 6
Cazarea participanţilor la acţiunile interne se asigură în funcţie de condiţiile
locale (internate şcolare, cămine studenţeşti, moteluri, pensiuni agroturistice,
campinguri şi hoteluri), la tarifele stabilite potrivit dispoziţiilor legale, în limita
bugetului alocat acţiunilor organizate."
4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"ART. 7

Cazarea participanţilor la acţiunile internaţionale organizate în ţară se poate
asigura în hoteluri în funcţie de condiţiile locale, la tarifele stabilite potrivit
dispoziţiilor legale, în limita bugetului alocat acţiunilor organizate."
-----------*) Conform art. 16 coroborat cu art. 23 alin. (2) lit. o) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, prin comasarea Autorităţii Naţionale pentru
Tineret cu Agenţia Naţională pentru Sport s-a înfiinţat Ministerul Tineretului şi
Sportului.
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Contrasemnează:
Ministrul tineretului şi sportului,
Monica Maria Iacob-Ridzi
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
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