
      __________________________________________________ 
                                                                                                                                 
                                            H O T Ă R Â R E                                              
      privind aprobarea cheltuielilor de deplasare, pentru personalul didactic din cadrul  
Şcolii de Arte şi Meserii Stulpicani. 
 
 
 
               Consiliul Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava; 
               Având în vedere: 
               -   Decizia nr.8/27.02.2011 a Directorului SAM Stulpicani , privind aprobarea spre 
decontare a cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta, pentru luna  
februarie 2011; 
               -    Expunerea de motive, prezentată de domnul Ostanschi Vasile, primarul comunei 
Stulpicani, judeţul Suceava, înregistrată cu nr. 1194  din 10.03. 2011; 
               -  Raportul Compartimentului finanţe, buget-contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stulpicani, judeţul Suceava, înregistrat cu nr.1194 din 
10.03. 2011;   
               -   Raportul comisiei de specialitate nr. 1 a consiliului local ;      
               În conformitate cu prevederile art.105, alin.(2), litera f) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi ale art.1 şi 2 din Instrucţiunile nr.2 din 17.02.2011 ale Ministrului 
Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
               În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”b” ,al art.45, alin.(1) coroborat cu art.115, 
alin.(1) litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 
                                                 HOTĂRĂŞTE:   
 
 
         Art.1. Se  aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare, pentru personalul 
didactic din cadrul Şcolii de Arte şi Meserii Stulpicani, pentru luna februarie 2011 
în sumă de 1.668 lei. 
       Art.2. Primarul comunei Stulpicani , prin compartimentul buget, finanţe-contabilitate va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată în termen, prin grija 
secretarului tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate. 
 
 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                Contrasemnează: 
                        Viorel  Tăutu                                                               Secretarul  
                                                                                      comunei  Stulpicani,judeţul Suceava 
                                                                                                       Liviu   Mihalea    
Localitatea: Stulpicani 
Data: 24.03.2011 
Nr. 14.- 
 

                                                                                          



         
              
 
 
 
 
 
 
 

         ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA STULPICANI  
           P R I M A R 
   Nr. 1194 din 10.03.2011 
 
 
 

                                EXPUNERE DE MOTIVE 
 

              la proiectul de hotărâre privind aprobarea  cheltuielilor de 
deplasare, pentru personalul didactic, din cadrul SAM Stulpicani. 
 
 
 
               Având în vedere : 
               - solicitarea SAM Stulpicani, înregistrată sub nr.1194 din 
10.03.2011 privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a 
cadrelor didactice care fac naveta conform Decizia nr.8/27.02.2011 a 
Directorului SAM Stulpicani; 
               - raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.1194 din 10.03.2011, din care rezultă decontarea cheltuielilor de 
transport pentru cadrele didactice din cadrul SAM Stulpicani, care fac 
naveta pentru luna februarie 2011; 
               În conformitate cu prevederile art.105, alin.(2),litera f) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale art.1 şi 2 din Instrucţiunile 
nr.2 din 17.02.2011 ale Ministrului Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi 
Sportului , vă propun să fiţi de acord cu decontarea cheltuielilor de  
deplasare ale personalului didactic din cadrul SAM Stulpicani în valoare 
de 1.668 lei, pentru luna februarie 2011. 
 
 
 
                                            Primar, 



                                      Vasile Ostanschi 
                                                                               
 
 

                       


