
              ROMANIA
  JUDETUL  IALOMITA                                                            
  COMUNA COCORA
            PRIMAR

P R O I E C T   DE   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 cu 
clasele I-VIII Cocora, pentru  luna octombrie  2012

Primarul comunei Cocora , judetul Ialomita .
Avand in vedere :
- expunerea de motive nr.3111/09.11.2012  a primarului comunei Cocora ;
Examinand :
- raportul  nr.3112/09.11.2012  al inspectorului( contabil) din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului; 
- avizul  nr.____/_____________2012  al comisiei pentru agricultura activitati economico-

financiare;
            -avizul nr.____/__________2012 al comisiei pentru invatamant, activitati social-culturale, 
culte, protectia copilului, tineret si sport. 

In conformitate cu :
- prevederile art 105 alin  (2) litera „f”  din Legea educatiei nationale nr 1/2011  ;
- prevederile art 1 si 2 din Instructiunile nr . 2/2011 ale Ministerului Educatiei , Cercetarii , 

Tineretului si Sportului ;  
- prevederile art 2  alin (1) litera „b’ din Legea nr 118/2010 privind unele masuri necesare in 

vederea restabilirii echilibrului bugetar ;
-  prevederile  art  10  alin  (1)  din  Legea  nr  285/2010  privind  salarizarea  in  anul  2011  a 

personalului platit din fonduri publice .
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, propune 
spre aprobare Consiliului loical Cocora următorul,

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

Art.1. Se aproba decontarea cheltuielile de deplasare , la si de la locul de munca ,pentru 
cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Cocora , cheltuieli aferente lunii 
octombrie 2012 , in cuantumul si pentru persoanele cuprinse in anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotarare .

Art.3. Compartimentul  contabilitate va aduce la indeplinire prezenta hotarare .
           Art.4.  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.
         INITIATOR PROIECT,
                  PRIMAR,
        Ing. Lefter Sorin Dănuţ

         
                                                                    Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                           p.Secretarul comunei, 
                                                                                                            Stanciu Constantin
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