
ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI DUMBRAVITA

uorARARBe nr.+s.
din 29 iulie 2020

- privind aprobarea decontdrii cheltuielitor de deplasare pentru trsnsportul la locul de
muncd si de la locul de muncd, personalului didactic din unitdlile de tnvdgdmant, pentru lunile
martie, aprilie, mai, iunie, anut 2020

Consiliul Local al comunei Dumbrlvifa, Judeful Bragov, intrunit ?n gedinl5 ordinar[ la data de 29
iulie 2020;

Avdnd in vedere Proiectul de hotirire privind aprobarea decontdrii cheltuielilor de deplasare
pentru transportul la locul de muncd gi de la locul de muncd, personalului didactic din unit6lile de
invS!6m0nt, pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, anul 2020 gi Raportul, avizat de comisiile de
specialitate;

- tn baza prevederilor art. 3 din H.G. nr. 56912015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
decontarea cheltuielilor pentru naveta la gi de la locul de muncd a cadrelor didactice gi a fersonalului
didactic auxiliar din invfidmdntul preuniversitar de stat, prevederilor Legii m. ll21l1 a educa(iei
nafionale, cu modificSrile gi completirile ulterioare;

in temeiul art. 139, alin. (3), lit. a, art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G . nr. 57l2Ol9 privind Codul
administrativ:

HOTANASTE:

Art,l.- Se aprobd alocarea sumei totale de 975 lei pentru
de deplasare pentru transportul la locul de munc6 qi de la locul
didactic din unitilile de inv6t6m0nt din comuna Dumbrivila,
lunile martie, aprilie, mai, iunie, anul ZOZO.

Art,2.- Primarul comunei Dumbrdvila va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotdr0ri.

PRE$E,DINTE DE $EDINTA
Ayizat

Secretar general
Micu Costel
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Prezenta hottrrire a fost adoptatr in gedinfa din data de 29 iulie 2020, cu un numtrr de 15 voturi pentru, din numirul total de 15 consilieri prezenfi(participanfi) qi 15 consilierl in funclie,
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