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 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  

Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare  pentru luna  octombrie 2021 

 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere: 

-adresele Şcolii Gimnaziale Bălăceana nr.1.053 și 1.054 din 02.11.2021, înregistrate la 

Primăria comunei Bălăceana cu nr.3948 și nr.3949 din 02.11.2021; 

-referatul de aprobare întocmit de domnul Constantin-Octavian Cojocariu–primarul 

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.3988 din 03.11.2021; 

-raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, înregistrat cu 

nr.4077 din 10.11.2021 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu  nr. 4153 din 15.11.2021; 

-prevederile: 

 art.105 alin.(2) lit.”f” şi ale art. 276 din Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

    -Instruncţiunea nr.2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. a),art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019-Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1-Se aproba acordarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul 

Școlii  Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna octombrie 2021, în 

sumă totală de 1.536 lei. 

Art.2- Primarul comunei si compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Dumitru Oscepiuc 

 

Contrasemnează, 

Secretarul general comunei- Elena Beșa 

                                                                                                                                  

Bălăceana, 22 noiembrie 2021 

Nr.76 

 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Nicolae Anechitei 

______________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 
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