
 

 
HOTARAREA Nr. 57 

din 21.07.2021 
privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare din luna 

iunie 2021 personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au resedința in alta 
localitate decat cea in care profeseaza 

           
Consiliul local al comunei Pojorâta,judetul Suceava ; 

 

         Avand în vedere :  
 

          - Referatul întocmit de catre domnul Ioan – Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorâta, 
inregistrat cu nr. 3687 din 12.07.2021 ; 
     - Raportul intocmit de catre domnul Cristian Mihai Cârloanță – sef birou financiar contabil,taxe si 
impozite, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, cadastru, mediu, inregistrat cu nr. 3688 din 
12.07.2021; 
     - Hotărârea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Pojorâta cu privire la cheltuielile de 
deplasare pentru luna iunie 2021 ale personalului didactic al Scolii Gimnaziale Pojorâta care are 
resedinta in alta localitate decat cea in care profesează; 
     - prevederile art.105 alin.(2) lit.f) , art.276 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale ; 
     - prevederile Instructiunii nr.2 din 17 februarie 2011 a Ministerului Educatiei, cercetarii, Tineretului 
si Sportului publicata in M.Of. nr.123/2011 ; 
     - raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului si turism, înregistrat la nr. 3852/20.07.2021 ; 
     - raportul comisiei nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati 
social culturale, culte, protectie copii, înregistrat la nr.3853/20.07.2021; 
     - raportul comisiei nr.3 pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii 
si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, înregistrat la nr. 3854/20.07.2021; 
        In temeiul art.129 alin.(2) lit.d) , alin. 7, lit.,,a”, art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE  : 
 

       Art.1. Se aprobă acordarea drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare din luna 
iunie 2021 personalului didactic al Scolii Gimnaziale Pojorâta - institutie cu personalitate juridica, 
care are resedinta in alta localitate decat cea in care profeseaza potrivit propunerilor Consiliului de 



Administratie al unitatii de invatamant mentionata mai sus in cuantum de  993 lei, conform anexei la 
prezenta hotărâre si care face parte integrantă din aceasta. 
      Art.2 Primarul comunei, șeful biroului financiar contabil, taxe si impozite, cultură și bibliotecă, 
achiziții publice, urbanism, cadastru,mediu, precum si directorul si personalul cu atributii de 
contabilitate de la Scoala Gimnaziala Pojorâta vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
     Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare. 
     Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare in termenul legal persoanelor 
interesate. 
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