ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea decont[rii transportului pentru cadrele didactice navetiste de la $coala gimnaziald
,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru luna ianuarie 2020

Consiliul local al comuneiPutna, judeJul Suceava;
Avdnd in vedere :
- cererea Consiliului de administra(ie al $colii ,,Mitropolit Iacob Putneanul " Putna nr. 156 din
20.02.2020;
- Referatul de aprobare nr. 1045 din21.02.2020 aprimarului comunei Putna d-nul Coroamd Gheorghe;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi amenajarea teritoriului
nr. 1047 drn 21.02.2020;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget-finanfe,
administrarea domeniului public Ai privat, agriculturd, gospoddrire comunald, proteclia mediului, servicii,
comer{, urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 1193 din 27.02.2020;
- Prevederile art. 105 , alin (l) gialin (2),lit. "f'din Legeaeducalieinafionale nr 1l20ll1'
- Prevederile art.4 din Ordinul Ministrului educaliei, cercetirii, tineretului gi sportului nr.375312011
privind aprobarea unor mdsuri tranzitorii in sistemul nafional de inva!6m6nt ;
- Prevederile Instrucfiunilor Ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului qi sportului nr. 212011 privind
decontarea navetei cadrelor didactice;
- Hotdrdrea Consiliului Local Putna nr.5 12020 privind aprobarea bugetului local de venituri qi cheltuie pe
anul2020, cu modificSrile gi completdrile ulterioare;
in temeiul art.129 9i ale art. 139 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ;

uorAnASrn:

Art. I Se aprobd decontarea

transportului pentru cadrele didactice navetiste de la $coala
gimnaziald,,Mitropolit Iacob Putneanul,, Putna , in sumd de 1628 lei, pentru luna ianuarie 2020, confom
anexei care face parte integrantb din prezentahot6r6re.
Art.2 Decontarea transportului se face inbaza pontajului zilnic efectuat de cdtre Directorul $colii
gimnaziale ,,Mitropolit Iacob Putneanul,, Putna, la propunerea Consiliului de administralie al unitdlii de
invif6mAnt.

Art. 3 Primarul comunei Putna qi Biroul financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului , vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.

Preqedinte de qedinfi

Secretarul general
Doboq

Plamadd Tudor
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Numele si prenumele
Olariu Ionela-Alina
Juravle Ionela
Martinescu Ana
Cirdei Viorel Iulian
Biru Dimitrie
Juravle Anigoara
Leonte Ionela
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