
ROil&lflrA
JUDETT]L GALATI

COI\ISILIUL ]LOCAL AL COMT]NEI
TII'LUCE$Tr

HOTARARA Nr.71
din 31.08.2020

privind: cleconlarea contravalorii cdldtoriei pe mlj
pentru cadrele diidactice din comuna Tulucegti pentru lunile i

Iniliator ;: Bratu Petric6, primar al comunei Tulucegti, j
Nr. de inregistrare - 7324
Data depunerii proiectului de hotidre : 31.08.2020

Consiliult local al comunei Tulucesti, judetul Galati,

data de 31.08.202A convocati conform dispoziliei de

Av6nd in vedere expunerea de motive ptezentath de

gi tnregistrati sub nr. 732581.A8.2A20;
Avdnd in vedere raportul de specialitate al comparti

aparatului de spt:cialitate al primarului inregisfrat sub nr. 73

Av0nd irn vedere raportul de avtzarc- al Comisiei

agricu.ltur[, activititi economico-financiare, amenajarea t

cadrul Consiliului local Tulucesti inregistrat sub nr. 735LBl.
Av0nd in vedere adresa Centrului Financiar $colar Tu

prin care se solicit6 decontarea cheltuielilor cu tansportul
Tuluceqti pentru luna iunie 2020, respectiv adresa nr'

solicit5 decontarca cheltuielilor cu transportul cadrelor

pentru luna iulier 2020;
Av6nd irn vedere prevederile art.276 din Legea nr' 1

nationral6;
Av6nd iin vedere Prevederile

decontarea navertlei cadrelor didaotice
Av0nd ih vedere Prevederile

art. l, 2 din

Legii nr. 227/2415

modilicirile gi c;,ompletirile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 129 allrl'' 4lit' a,

57l2OIg privind. codul Administrativ, cu modificirile gi comp

Confomr art. l3g alin. 1, alin. 3 ht. a, art' 196 alin' 1

privind codul y'rdministrativ, cu modific[rile gi completirile

HOTARA$TE

Art. 1 Se aprob[ dscontarea contravalorii cil[toriei
comun pentru cadrele didagtice din comuna Tuluceqti pentru

le de trirnsport in
ie ti iulier 2A20;

Galali

it in qedinta ordinari, in
nr. 143117.08.2020 ;
marul comunei Tulucegti

lui der resort din cadrul

nr. 1 pen.tru

urbanism din

i nr. 1145103.(t8.202O
relor didactice din comuna

128.08.2020 prin care se

ice din comuna Tulucrlgti

din 2011t privind educi{ia

m. 2l2oll privind

privind codul fiscal, cu

in.7 lit. a din OUG nr.

ile ulterioare;
lit. a din OUG nr. 57lAtJt9

mijloacele de transPort in
ile iunie gi iulie 2Q2A;



Lrt 2 Prevederile prezentei hoiarari
comunei Tulucegti, judeful Falati

Art 3 Seoretarul nel va comuruca $1

factorilor qi instin4iilor i precum gi

controlului de legaliate.

PRE$EDINTE DE
Diacon

indeplinire de primarul

prezentei hotirrAri
in vederea efectuSrii


