
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea deconterii transporlului pentru cadrele didactice navetiste de Ia $coala gimnazialit

.. Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru luna octombrie 20 l9

Consiliul local al comunei Putna , judelul Suceava;

Avdnd in vedere :

- cefefea consiliului de administralie al $colii ,.Mitropolit lacob Putneanul " Putna nr. 1321 din

r 9.1 I .2019;
- Ref'eratul de aprobare nr. 6235 din 22.11.2019 a primarului comunei Putna d-nul coroam[ Gheorghe;

- Rapotul Biroirlui financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism 5i amenajarea teritoriului

nr. 6237 din 22.11.2019;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociali. buget-finan1e,

administrarea domeniului public qi piivat, agiicultuLa, gospodirire comunal[, protectia mediului, servicii,

comerl, urbanism gi ameuajarea teritoriului nr'.6341 din 28.1l'2019;

- prevederile art. iOS , alin (l) gi alin (2), lit. "f'din Legea educaliei nalionale nr 1/20i I ;

- preveclerile art. 4 din Ordinul Ministrului educaliei. cercetbrii. tineretului 9i sporlului nr. 315312011

pr.ivindaprobareaunorm6suritranzitol.iiinsistemulna{ionaldeinv6!imdnt;
- preveder.ile Instrucliunilor Ministrului educaliei. cercetArii, tineretului 9i sportului nr. 21201I privind

decontarea navetei cadrelor d idactice;

- Hotdrdrea Consiliului Local Putna nr.1'1 12019 privind aprobarea bugetului local de venituri 9i cheltuie

pe anul 2019, cu modificilile 9i completf ile ulterioare;' 
in relneiul aft. 129 qi ale art. 139 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ;

HOTARASTT :

Art. I Se aprobd decontarea transportului perrtru cadrele didactice navetiste de la $coala

gimnaziala ..vitropolit lacob Putneanul,, Putna , in sum6 de 2680 lei, pentru luna octombrie 2019 ,

confom anexei care face parte integrantd din prezenta hot[rAl'e.

Art. 2 Decoltarea transportului se faCe in baza pontajului zilnic efectuat de c[tre Directorul $colii
gimnaziale ,,Mitropolit lacob Putneanul,, Putna, la propunerea Consiliului de administralie al unitelii de

:;i Biroul financiar- contabil. achizi{ii publice, fond funciar,

cadlul aparatului de specialitate al primarului , vor aduce 1a

invIIAmant.
Art. 3 Primalul comttnei Putna

ulbanism qi amenajarea teritoriului din
indeplinire prevederile prezentei hotirAt'i.
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Anexd la H.C.L. nr. 84 I 29.11.2019

LUNA OCTOMBRIE 2019

PRE$EDINTE DE $EDINTA
BREABAN IONEL-GABRIEL

sEC RETAR Ce5r en\a,r- coM LINA
DoBoqANPA

\\,k
1

Nr, crt Numele qi prenumele Suma/lei

1 Olariu Ionela-A1ina 380

2 Juravle Ionela 388

J Martinescu Ana 482

4 Cirdei Viorel Iulian t74
5 Biru Dimitrie 510

6 Juravle Aniqoara 377

7 Leonte Ionela 380

TOTAL 2680


