ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
- Privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului navetist la şi de la
locul de muncă
Consiliul local Scînteia, întrunit in şedinţa ordinară din 29.11.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 230/27.10.2007, prezentată de primarul comunei, iniţiatorul
proiectul de hotărâre înregistrat la nr.231/27.10.2007;
¾ referatul nr. 232/27.10.2007, întocmit de secretarul comunei;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare,
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism înregistrat la nr.
233/27.10.2007;
¾ Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicată;
¾ O.G. nr. 6/2007, privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2007, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 232/2007;
¾ H.C.L.Scînteia nr. 3/2007 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al
comunei pentru anul 2007, în care au fost prevăzute aceste cheltuieli;
¾ referatul nr. 232/27.10.2007, întocmit de secretarul comunei, avizat favorabil de
primarului comunei;
¾ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
¾ H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi
încheierea acordurilor colective;
¾ art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aprobă decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport pe calea
ferată pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scînteia, care
nu au domiciliul sau reşedinţa în localitate, la şi de la locul de muncă, prin depunerea, la sfârşitul
fiecărei luni de activitate, a biletelor de călătorie sau a abonamentului.
Art.2.-Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de compartimentul financiar-contabilitate, prin
decontarea contravalorii abonamentelor, cu încadrarea în limita disponibilului din bugetul
instituţiei publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
Art.3.- Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii,
-compartimentului financiar-contabilitate al primarului,
-autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
-o va aduce la cunoştinţa primarului si o va afişa în locuri publice.
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