
ROMANIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI  COCORA                                                            

H O T A R A R E
privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la

locul de munca, pentru cadrele didactice  din invatamantul preuniversitar de stat de la
Scoala gimnazială Cocora, pentru  luna noiembrie 2013

Consiliul local al comunei Cocora , judetul Ialomita .
Avand in vedere :

            -prevederile art.105 alin.(2) lit.,,f'' din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
            -prevederile art.1 şi 2 din Instrucţiunile nr.2/2011 ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului;
            -prevederile art.2 alin.(1) lit.,,b'' din Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în 
vederea restabilirii echilibrului bugetar; 
             -prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice.
            Examinând:

- expunerea de motive nr.3291/03.12.2013  a primarului comunei Cocora ;
- raportul  nr.3292/03.12.2013  al inspectorului( contabil) din cadrul aparatului de specialitate

al primarului; 
- raportul de avizare  nr.3326/04.12.2013  al comisiei pentru agricultura activitati economico-

financiare, protecţia mediului şi turism;
            -raportul de avizare  nr.3328/04.12.2013 al comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, 
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport. 

In temeiul  art 36 alin 6 litera „a” pct 1 si lit. „b” si art 45 alin (1)  din Legea nr 215/2001 
privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba decontarea cheltuielile de deplasare , la si de la locul de munca ,pentru 
cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Şcoala gimnazială Cocora , cheltuieli 
aferente lunii noiembrie 2013,  in cuantumul si pentru persoanele cuprinse in anexa care face parte 
integrantă din   prezenta hotarare .

Art.2. Compartimentul  contabilitate va aduce la indeplinire prezenta hotarare .
            Art.3. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Ialomita pentru 
exercitarea controlului de legalitate si va fi adusa la cunostinta publica prin  grija secretarului delegat
al comunei.

         
             PRESEDINTE  DE SEDINTA,
                       VLAD  DOREL
            

            
                                                                    CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                           p.Secretarul comunei,                    
                                                                                                            Stanciu Constantin

Nr.43
Adoptata la COCORA                       
Astazi, 12.12.2013



CONSILIUL LOCAL COCORA
JUDETUL IALOMITA
                                                                                                       ANEXA
                                                                           la Hotararea Consiliului Local nr.43/12.12.2013
                                      
         

T A B E L

cu cadrele didactice de la Scoala gimnazială Cocora, carora li s-au aprobat decontarea cheltuielilor
de transport pentru luna noiembrie 2013

               

Nr.
crt.

Numele si prenumele cadrului 
didactic

    Profesia Suma solicitata
pentru luna noiembrie

2013
- lei -

1. BELI  VIORICA Profesor   160,00
2. MANEA  ANICA Profesor    192,00
3. MARCHIDAN  MARIUS Profesor     99,00
4. RADU TEODORA-ŞTEFANA Învăţător   357,00

TOTAL   808,00

                                         Total sumă necesară pentru decontarea cheltuielilor de transport aferente 
lunii noiembrie  2013 = 808,00  lei.

                                                        

p.SECRETAR,
STANCIU  CONSTANTIN


