str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308,
e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Referitoare la: Aprobarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor de transport
ale cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale
Pârșcoveni, aferente lunilor: mai și iunie -2021.
Având în vedere :
-referatul de aprobare nr.733/21.07.2021 la proiectul de hotărâre nr.734/21.07.2021;
-raportul de specialitate nr.735/21.07.2021 al consilierului contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Pârșcoveni;
-adresa nr.611/21.07.2021 a Şcolii Gimnaziale Pârşcoveni , prin care solicită decontarea
contravalorii cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pe
lunile: mai și iunie -2021.
-avizul nr.762/29.07.2021 al Comisiei pentru activități economică-financiare, amenajarea
teritoriului, urbanism, agricultură, protecția mediului și turism;
-avizul nr.768/29.07.2021 al Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie;
-Legea bugetului de stat pe anul 2021 , nr.15/2021;
-Prevederile art.105, alin.(2), lit.(f) ,art.276 și art.304 alin.(14) din Legea educației naționale
, nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare ;
-Prevederile art. 2, alin. (1) şi (2) şi art.3, alin.(1) şi (2) din H.G. nr.569/2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat;
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2),lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.a), art.139, alin.(1),
art.196 alin.(1), lit.a) si art.197 alin.(1) și art.243 alin.(1),lit.a) și lit.e) din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÂRŞCOVENI, JUDEȚUL OLT,
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă fondurile necesare decontării cheltuielilor de transport ale cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Pârșcoveni, aferente lunilor
: mai și iunie -2021, în sumă de 4.067 lei.
Art.2. Sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor de transport vor fi prevăzute în
bugetul local la Capitolul 65.02.04.01- 20.01.07 INVĂȚĂMÂNT Secundar Inferior –Bunuri și servicii.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Pârșcoveni, Instituției Prefectului
judeţului Olt, Școlii Gimnaziale Pârșcoveni si va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe
pagina de internet a comunei Pârșcoveni, www.primariapirscoveni.ro, la Monitorul Oficial Local în
format electronic, subeticheta ”Hotărârile autorități deliberative”.
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
CRIVEANU GHEORGHE

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNA,
Claudia GHEORGHE

Pârşcoveni, 29.07.2021
Nr. 32
NR. CONSILIERI ÎN
FUNCȚIE
11

NR. CONSILIERI
PREZENȚI
11

NR. VOTURI
PENTRU
11

NR. VOTURI
ÎMPOTRIVĂ
-

NR. ABȚINERI
-

Cartus cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii
hotararii consiliului local
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.32/29.07.2021
Nr.
Operatiuni efectuate
crt.
0

Data
ZZ/LL/AN

2

1
2
1
Adoptarea hotararii ) s-a facut cu majoritate X simpla □ absoluta □
29/07/2021
calificata2
Comunicarea catre primar2)
02/08/2021

3
4

Comunicarea catre prefectul judetului3)
Aducerea la cunostinta publica4)+5)

5

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5)

1

6

6

Semnatura
persoanei
responsabile sa efectueze
procedura
3

02/08/2021
02/08/2021
7

Hotararea devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), dupa caz

.../.../............
02/08/2021

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare:
1
) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau
simpla, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in
cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din
numarul consilierilor locali in functie.“
2
) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“
3
) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului
in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ...
4
) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.“
5
) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face
in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.“
6
) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“
7
) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele
carora li se adreseaza.“
_____________
1
2

Se completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului local.
Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului local.

