RoMANIA
JTIDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL COMLNEI
TTILUCESTI

HoTARARE NT. 52
din25.05.2020

privind: decontarea contravalorii cdlstoriEi pe mijloacele de transport in comun

pentru cadrele didactice din cornuna Tulucepti pentru lunile martie gi aprilie 2020-

Iniflator : Bratu Petricr, primar al comunei Tuluceqti, judelul Gala{i
Nr. de inregistrare - 4964
Data depunerii proiectului de hotdr6re :15.06.2020

Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati, intnrnit in qedrrli ordinari in
data de 25.06.2020 convocatd prin dispozilia nr. 120/19.06.202A :
Avdnd in vedere expunerea de motive prezentatL de primarul comunei Tulucegti
qi inregistrati sub nr. 4965 / 1 5.06.202O ;
Avind in vedere raporful de specialitate al compartimentului de resort din cadrui
aparatului de specialitate al primarului inregistrat sub nr. 497411s.06.2a20;
AvAnd in vedere raportul de avaare. al Comisiei de specialitate nr, pentru

I

agriculturi, activitili economico-financiare, amenajarea teritoriului gi urbanism din
cadrul consiliului local rulucesti inregistrat sub nr. 5373D5.a6.2020:
Avf,nd in vedere adresa Centrului Financiar $colar Tulucegti nr. 686/04.06.2020
prin care se soliciti decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice din comuna
Tulucegti pentru lunile martie gi aprilie 2020;
AvAnd in vedere prevederile art. 276 din Legea nr 1 din 2011 privind educa{ia
nalional6;
Avdnd in vedere prevederile art.
2 din instrucliunile nr. 212011 privrrd
decontarea navetei cadrelor didactice
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. ZZ7lZ0l5 privind codul fiscal, cu
modificdrile gi completSrile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. L29 alin. 4 lit. a, alin. 7 lit. a din OUG nr.
57/2419 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
Conform art.739 alin. 1, alin. 3 lit. a, art.196 alin. 1 lit. a din OUG nr.57l2ol9
privind codul Adminisffativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare:

l,

HOTARi$TE
Art. 1 Se aprobi decontarea contravalorii cdldtoriei pe mijloacele de transport in
comun pentru cadrele didactice din comuna Tulucepti pentru lunile martie gi apnlie 202A,

Art. 2 Prevederile prezentei hotarari
comunei Tulucegti, judelul Galati
.

vor

fi

duse

la indeplinire de primarul

Art 3 Secretarul comunei va comunica
factorilor gi instiarfilor interesate, precum gi
controlului de legaliate.
PRE$EDINTE DE $EDINTA
Ca.gu Alexandm Gabriela

transmite prevederile prezentei hotirAri
mnului Prefect in vederea efectuerii

Contasemneazd
Secretar
Sandu Dan

