
RoMAI\IA
JUDETUL GALATI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TTTLUCEgTT

norAnAnn Nr. 62
din 30.07.2020

privind: decontarea contravalorii cdldtoriei pe mijloacele de transport in comun
pentru cadrele didaotice din comuna Tulucegti pentru lwtamai2a20:

Initiator : Bratu Petric6, primar al comunei Tulucegti, judelul Gala1i
Nr. de inregistrare - 6085
Data depunerii proiectului de hotirdre : 20.A7 .2A20

Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati, intrunit in gedin{a ordinari in
data de 30.07 .202A convocatii conform dispoziliei de convocare nr. 128122.07 .2020 ;

Avdnd in vedere expunerea de motive prezentatil de primarul comunei Tulucegti
gi inregistraE sub nr. 6086/2A.07.2A20;

Av0nd in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului inregistat sub nr 6A87/20.07.2020;

Avdnd in vedere raportul de avizare. al Comisiei de specialitate nr. I pentru
agriculturE, activitili economico-financiare, amenajarea teritoriului gi urbanism din
cadrul Consiliului local Tulucesti inregistrat sub nr. 643580.07.202A;

Avdnd in vedere adresa Centrului Financiar $colar Tuluceqti nr.935103.A7.2W0
prin care se solioitd decontarea cheltuielilor cu tansportul cadrelor didactice din comuna
Tulucegti pentru luna mai 2A20;

Av6nd in vedere prevederile art. 276 din Legea nr. 1 din 2011 privind educalia
nalionalS;

Avdnd in vedere prevederile art l, 2 din instructiunile nr. 2l2ol1 privind
decontarea navetei cadrelor didactice

Avind in vedere prevederile Legii nr. 22712A15 privind codul fiscal, cu
modifi c[rile gi completirile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. L29 alin. 4 lit. a, alin. 7 lit. a din OUG nr.
5712019 privind Codul Administrativ, cu modificlrile gi completirile ulterioare;

Conform art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a, art. 196 alin. I lit. a din OUG nr. 5712019
privind Codul Adminisfrativ, cu modific[rile gi completirile ulterioare:

HOTARA$TE

Art. 1 Se aprob[ decontarea contravalorii cil[toriei pe mijloacele de transport tn
comnn pentru cadrele didactice din comuna Tulucegti pentru luna mai 2020;

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



Art 3 Secretarul comunei va oomunica gi
factorilor gi instit4iilor interesate, precum gi
contolului de legaliate.
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