ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea decont[rii transportului pentru cadrele didactice navetiste de la
$coala gimnazialit
., Mitropolit lacob Putneanul ,, Plrtna, pentru lunile septembrie Ei octombrie2OZ0

Consiliul local al comunei Putna , judelul Suceava;
AvAnd in vedere :
- cererile nr. 1203 din 14,10.2020 qi nr. 1315 din 11.11.2020 ale Consiliului de administralie al gcolii
,,Mitropolit Iacob Putneanul " Putna ;
- Referatul de aprobare nr. 6123 din 19. 11 .2020 a primarului comunei Putna d-nul Coroama Gheorghe;

- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi amenajarea teritoriului
nr. 6125 din 19.11.2020;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-social6, buget-finan1e,
administrarea domeninlui public Ai privat, agriculturS, gospoddrire comunali, proteclia mediuliri, servicii,
come(, urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 6285 din27.ll.2020;
- Prevederileart. 105, alin (1) gi alin (2), lit. "l"din Legeaeducaliei na{ionale nr ll20l1 ;
- Prevederile art.4 din Ordinul Ministrului educa{iei, cercetdrii, tineretului qi sportului nr. 375312011
privind aprobarea unor m[suri tranzitorii in sistemul nalional de invd{[mdnt ;
- Prevederile Instruc[iunilor Ministrului educa{iei, cercet6rii, tineretului gi sportuiui nr. 21201 I privind
decontarea navetei cadrelor didactice;
- Hot5rArea Consiliului Local Putna nr.5 12020 privind aprobarea bugetLrlui local de venituri gi cheltuie pe

anul 2020. cu modificarile gi comptetirile ulterioare;
in tenieiul art, 129 qi ale art. 139 din O.U.G. nr.51l2Ol9 privind Codul administrativ;

HOTARA$rE:

Art. i Se aprobd decontarea transportului pentru cadrele didactice navetiste de la $coala
gimnaziald,,Mitropolit Iacob Pr-rtneanul.. Putna, in sum6 de 4183 lei, pentru lunile septembrie gi

octombrie 2020 , confbm anexei care face parte integranta din prezenta hot6rdre.
Arl.2 Decontarea transportului se face inbaza pontajului zilnic efectuat de cdtre Directorul
$colii
gimnaziale .,Mitropolit Iacob Putneanul,, Putna, la propunerea Consiliului de administralie
al unitaiii de

invS[amAnt.

Art.3

Primarul comunei Putna gi Biroul financiar- contabil, achizilii publice, fond flunciar,
urbanism 9i amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al
[rimarului , vor aduce la

indeplirrire prevederile prezentei hotdrdri.
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SEPTEMBRIE

la H.C.L. nr. 88/ 27.11.2020
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Numele si prenumele
Olariu Ionela-Alina
Martinescu Ana
Cirdei Viorel Iulian
Biru Dimitrie
Juravle Ani
Leonte Ionela

LLINA OCTOMBRIE

Suma/lei

2O2O

Numele $i prenumele
Olariu Ionela-Alina
Martinescu Ana
Cirdei Viorel Iulian
Biru Dimitrie
Juravle Ani
Leonte Ionela

TOTAL
TOTAL- 4183 LEI
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