
ROMANIA
JUDETUL GALATI

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI
TULUCESTI

HOTARARE NT. 74
din 29.11.2010

privind: decontarea contravalorii cdldtoriei pe mijloacele de transport in comun
pentru cadrele didactice din comuna Tuluceqti pentru luna noiembrie 2010;

Iniliator : Bratu Petric6, primar al comunei Tuluceqti, judelul Galali
Nr. de inregistrare * 9007
Data depunerii proiectului de hotdr0re '. 29.11.2010

Consiliul Local al comunei Tulucegti, judelul Galali, intrunit in qedin!6 ordinard in
data de 29 1 1 2010 conform dispozitiei de convocare nr. 677 119.1 1.2010

Avind in vedere expunerea de motive prezentatd, de primarul comunei Tuluceqti
qi inregistrat[ sub nr. 9008129.11.2010

Avind in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului inregistrat sub nr. 9009129. 1 1 .201 0;

Av6.nd in vedere raportul de avizare. al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru
agriculturd, activit[fi economico-financiare, amenajarea teritoriului qi urbanism din
cadrul Consiliului local Tulucesti inregistrat sub nr. 901 8/29. I I .201 0;

Avdnd in vedere adresa Centrului Financiar $colar Tuluceqti nr. 164A129 I I 2010
prin care se solicitl decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice din comuna
Tulucegti pentru luna noiembrie 2010, precum qi foile colective de prezen!6,

Avdnd in vedere prevederile art. 104 al. 3 qi al. 3' din legea nr. 12811997 privind
Statutul personalului didactic. cu modific6rile qi completlrile ulterioare;

Avind in vedere prevederile art. -5-5 al. 4 din legea nr. 57ll2OO3 privind Codul
Fiscal cu modificarile qi completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile art. 2 al. I lit. b din Legea nr. 1 1 8l2UA privind unele
mdsuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;

Avind in vedere prevederile art. 36 al. 2lit. a. al. 6lit. a pct. I qi al. 9 din Legea
nr. 21512001 privind administralia publicd local6, republicatd. cu modific[rile gi
completlrile ulterioare;

ln baza prevederilor art. 45 al. 1 pi 2 lit. a din Legea nr. 215l2OOl privind
administralia publici locall, republicatl, cu modificlrile qi completlrile ulterioare,

HOTARA$Tf

Art. 1 Se aprobd decontarea contravalorii cllbtoriei pe mijloacele de transport in
comun pentru cadrele didactice din comuna Tulucegti pentru luna noiembrie 2010,

Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul
comunei Tuluceqti, judeful Galati .



Art. 3 Secretarul comunei va comunica qi transmite prevederile prezentei hotdrdri
factorilor qi instituliilor interesate, precum qi domnului Prefect in vederea efectuirii
controlului de lecalitate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Chisacov lVlaln
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