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din 27.LL.ZAD

Privind aprobarea propunerilor Consiliului cie administratie a Scolii
Generale Straoane, pentru drepturilor banesti af'erente personalului clidactic care a
solicitat cheltuieli de naveta in luna octombrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMLNEI COMLNEI STRACANE DIN JUDETUL
VRANCBA . astazi data de 27 .11.2019, intrunit in seclinta orclinara,

- vaz.and proiectul cJe hotarare initiat de prirnarul comunei Straoa4e,.iudetul Vrancea si
asctutltandu-i ref'eratul de aprobare, din care rezulta necesitatea si oportunitatea aprobarii prezer-rtei;
- r'azancl Aclresa nr.1490104.11.2019, prin care se inainteaza spre dezbatere si aprobare

propunerile Consiliului cle Administratie ale Scolii Gimnaziale nr.I Straoane, pentru
dreptr"rrile banesti af-erente personalului didactic care a solicitat cheltuieli de naveta in Ir:na
octombrie 20L9;

- vazand raportul Comisiei cle specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Straoane..jucl,
Vrancea, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare in lbrma initiata cle primar;

- vazancl rapofiui cornpartimentului de specialitate, intocmit de d-l Marascu Andrei Fabian
inspector contabil in apalatui propriu de specialitate al primarului comunei Straoane,.iud.Vrancea,
din care rezulta necesitatea initierii si aprobarii proiectului de hotarare pentru aprobarea
clreltuielilor de naveta pentru personalul didactic din Straoane, pe luna octombrie Z0l9;
- in temeiul art. 105 alin.2lit."f" din Legea eductiei nationale, precum si al art.4 clin Ordinul

nrir-ristrultri educatiei nt.31 53 l20ll;
- irr baza preveclerilor art.l. ari.z din Instructiunile nr.2l17 .02.201]^ aMinistrr-rlui educatiei.

cercctarii, tineretului si sportului;
- in coulbrmitate cu prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 si a
prevederilor Legii nr.273118.07.2006 privind finantele publice locale si a Ordonantei de urgenta
nr.63 2010, cu modiflcarile si completarile la zi;
- inconfblmitatecuprevederileart.129,ahn.Z,lit."b".alir-r.4 lit,"a",art,ii9,alin.j. lit."a"si

art.140. din Ordonauta de urgenta nr.57 din 05,07.2019 privincl Codul aclninistrativ. adopta
prezenta

HOTARARE

Art.1. Se aproba propunerile, Consiliului cle Administratie a Scolii Cienaziale 1r.1
Straoane,.iud. Vrancea pentru drepturilor banesti af'erente personalului clidactic care a solicitat
cheltLrieli de naveta in luna octombrie 2019, prevazute in anexa nr.1 la prezenta din car.e t'ace
parte integranta.

Art,2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se desemneaza pdmarul c:omunei si
bi rorr I bLrget- linante.

Art.3. Secretarul cornunei va asigura comunicale catre cei ineresati si inaintarea pentru
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