
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL  

U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS 

 

HOTĂRÂREA  nr. 39 

privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice de la Școala Gimnazială 

“Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru luna Martie 2022 

 

Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit astăzi, 29.04.2022,  în 

şedinţă ordinară;   

 

Având în vedere: 

 

          -  referatul de aprobare cu nr. 4369/20.04.2022  al primarului comunei Muntenii de Jos; 

           - rapoartele comisilor  de specialitate ale  consiliului local și  raportul compartmentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se avizează favorabil proiectul 

de hotărâre ; 

           -  solicitarea   Școlii  Gimnaziale  „Adrian Porumboiu” formulată  prin adresa    cu   nr. 

341/12.04.2022; 

          - prevederile art. 105 alin. 2 lit. f şi art. 276  din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 1 şi 2 din Instrucţiunile nr. 2/2011 

privind decontarea navetei cadrelor didactice emise de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului. 

 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și ale  art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența 

a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:      

              Art.1. – Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport din localitatea de reşedinţă la locul 

de muncă şi de la locul de muncã în localitatea de reşedinţã cadrelor didactice de la Școala 

Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos, în cuantum  de 2788 lei, cheltuieli aferente lunii 

Martie 2022, conform  Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Muntenii de Jos şi directorul Şcolii Gimnaziale  “Adrian Porumboiu”  Muntenii de Jos.  

Art.3. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Muntenii de Jos. 

 

Muntenii de Jos  - 29.04.2022 

 

Preşedinte şedinţă:                                                                                   Contrasemnează:                                                                                                                 

Consilier                                                                                                    Secretar general 

    Donosă Raluca – Elena                                                                   Cumpănă Popa Ramona 

 


