
ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMLII{EI DUMBRAVITA

norARARna. nr.ss.
din 30 iunie 2021

- privind aprobarea decontdrii cheltuielilor de deplasare pentru transportul la locul de

muncd Si ie la tocil de muncd, personalului didactic din unitd\ile de tnvd|dmAnt, pentru luna

decembiie, anul 2020 ;i pentru lunile ianuarie, februarie, martie si aprilie, anul 2021

Consiliul Local al comunei Dumbrdvila, Judeful Bragov, intrunit in gedinfi ordinar6 la data de 30

iunie202l:'
Av6nd in vedere proiectul de hotdrdre privind aprobarea decont[rii cheltuielilor de deplasare

pentru transportul la locul de munc6 gi de la locul de munc6, personalului didactic din unitSlile de

invdt6m6nt, pentru luna decembrie, anul 2020 qi pentru lunile ianuarie, februarie, martie Ei aprilie, anul

2021qi Raportul;
inbaza prevederilor art.3 din H.G. nr.56912015

decontarea cheltuielilor pentru naveta la 9i de la locul

didactic auxiliar din invdtdmdntul preuniversitar de

nalionale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
din O.U.G. nr. 5712019 privind Codulin temeiul art. 139, alin. (3), lit. a, art. 196, alin. (1), lit. a

administrativ, cu modific6rile gi completdrile ulterioare:

uorAnAsrr:
Art.1.- Se aprobd alocarea sumei totale de 2737 lei pentru decontarea cheltuielilor

O. d.ptasar. pentru transportul la locul de muncd gi de la locul de munc6, personalului

didactic din unitalile de invSldmdnt din comuna Dumbrdvi\a, Judelul Bragov, pentru luna

decembrie, anul 2O2O Ei pentru lunile ianuarie, februarie, martie Ei aprilie, anuJ2021.

Art.Z.- Primarui cbmunei Dumbr6vtlavaaduce la indeplinire prevederile prezentei

hotdrdri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Negrei Viorel-Ilucian

rl
Avizat

Secretar general
Micu Costel

pentru aprobarea Normelor metodologice privind

de muncd a cadrelor didactice qi a personalului

stat, prevederilor Legii nr. 112011 a educafiei

Prgrcnta sc difuzcaztr ;
- u q. dos. Coroiliul local

' u q. dos. ColelicloEad
- uD s lstirulia Prefdului, ,udqul Breov
- rD q. anlabililale
- rnr q. a6raj
prezerrta hottrrare a fost Bdoptat[ in gedinfa din data de 30 iunie 202l,cu un nunttrr de 13 voturi pentru, din nunrrrul total de 13 consilieri prczenfi

5i 15 consilieri in funclie.


