HOTARAREA Nr. 126
din 24.11.2022
privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare din
luna octombrie 2022 personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au resedința
în altă localitate decat cea în care profesează
Consiliul local al comunei Pojorâta, judetul Suceava ;
Avand în vedere :
- Referatul de aprobare întocmit de către domnul ing.Codreanu Ioan - Bogdan – primarul comunei
Pojorâta, înregistrat cu nr. 8112 din 21.11.2022 ;
- Raportul întocmit de către domnul Cârloanță Mihai Cristian - șeful biroului financiar contabil,
înregistrat la nr. 8113 din 21.11.2022;
- Prevederile anexei 2, cap. II, pct 9, lit.a și d) din Legii nr.273/2006 privind finantele publice
locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecția
mediului și turism, înregistrat la nr.8212/23.11.2022 ;
- Raportul Comisiei nr.2 pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială,
activități social culturale, culte, protecție copii, înregistrat la nr.8213/23.11.2022 ;
- Raportul Comisiei nr.3 pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr.8214/23.11.2022 ;
În temeiul art.129, alin.2, lit.d, alin 7, lit.,s și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă acordarea drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare pentru
luna octombrie 2022 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 1483 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.
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
Viorel - Andrei RAIA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Elena Smaranda LEHACI

