
ROMANIA
JUDETUL GALA-l'r

CONSILIUL LOCAL AL CON{UNEI
TULUCESTI

HOTARARE Nr. 57
din 20.10.2010

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

lnitiator . Bratu Petrica, primar al comr:nei Tuluceqti. judelul Galali
Nr. de inregistrare - 7832
Data depuneri i  proiectului de ht 'rtdrdre : l5" l0 2010

Consiliul Local al comunei TuluceEti, jude{ul Galali, intrunit in qedinla ordinard in
data de 20 10.2010 conform dispozil iei nr. 552/30.09.?010;

Avind in vedere expunerea de motive prezentatf, de primarul comunei Tuluceqti
;i inregistrati sub nr" 7833/ I 5. I 0 20 I 0

Avdnd in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de special i tate al primarului inregistrat sub nr. 7869/18.10.2010,

Avdnd in vedere raportul de avizare. al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru
agricultur[, activit[ti economico-financiare, amenajarea teritoriului qi urbanism din
cadrul Consiliului local Tulucesti inregistrat sub nr. 7943120 l0 2010

Avind in vedere adresa Centrului Financiar $colar Tuluceqti nr. 1420114.102A10
prin care se solicitd decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice din comuna
Tulucegti pentru luna septembrie 2010. precum qi foile colective de prezenlh;

Avdnd in vedere prevederile art. 104 al. 3 qi al. 3' din legea nr. 12811997 privind
Statutul personalului didactic, cu modificSrile Ei completdrile ulterioare;

Avind in vedere prevederile ar-t. 55 al. 4 din legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal cu modificirile Ei cornpletdrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile arI.2 al. I lit. b din Legea nr. I l8/2010 privind unele
mdsuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;

Avdnd in vedere prevederile ar-t. 36 al. 2 lit. a, al. 6 lit. a pct. I qi al. 9 din Legea
nr. 21512001 privind administrajia publica local6, repulrlicat6, cu moditicdrile qi
complet6rile ulterioare.

ln baza prevederilor art. ,{5 al. I pi 2 lit. a din Legea nr. 21512A01 privind
administralia publica local6, republicat[" cu mr:dificbrile pi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE

Art. I Se aprobd decontarea contravalorii cilatoriei pe mijloaceie de transport in
comun pentru cadrele didactice din comuna TuluceEti pentru luna 2010;

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



Art. 3 Secretarul comunei va comunica qi transmite prevederile prezentei hotirdri
factorilor qi instituliilor interesate. precum ;i domnului Pref"ect in vederea elbctubrii
controlului de leualitate.

PRE$EDII'JTE DE $EDINTA
Chisacov Marin

Contrasemneaz6,
Secretar

Sandu Dan


