
ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA SOLONȚ 

CONSILIUL LOCAL 

Tel./fax – 0234/387701 Tel.0234/387595  

         

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic de la 

Școala Gimnazială Solonț,  care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile decembrie  

2021 și luna ianuarie 2022 

NR.12/23.02.2022 

 

 

 Primarul comunei Solonț ,  

 În baza prevederilor Instrucţiunilor privind decontarea navetei cadrelor didactice 

nr.2/2011 publicate în M.O. nr.123/2011. 

 Având în vedere adresele Şcolii Gimnaziale Solonț nr.144/25.01.2022 și 

245/07.02.2022 . 

 Văzând referat de aprobare a Primarului  comunei Solonț nr.773/10.02.2022, 

proiectul de hotărâre nr.12/23.02.2022, raportul compartimentului de specialitate 

nr./08.12.2021 și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local al Comunei Solonț 

nr. 1233/23.02.2022 

 În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2)  lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 196, alin. (1), 

lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă decontarea drepturilor bănești aferente personalului didactic de la 

Școala Gimnazială Solonț, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile decembrie a 

anului 2021 și ianuarie 2022, în cuantum de 2356 lei. 

 

 Art. 2 Compartimentul financiar contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărari. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului financiar contabil, 

Directorului Şcolii Gimnaziale Solonț, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău şi va fi 

adusă la cunoştinţă public, în condiţiile legii.   

   

    

 

PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA 

 CONSILIER LOCAL     SECRETAR GENERAL COMUNA     

FERENȚ FRANCISC            MATEI LACRAMIOARA 

 

 

 



 

  

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 

CONSILIULUI LOCAL NR. 12/23.02.2022  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  
 

1  2  3  
 

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate  

simplă  absolută  calificată2 

23/02/2022   

 

Comunicarea către primar2) 23.02.2022   
 

Comunicarea către prefectul judeţului3) 23.02.2022   
 

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 23.02.2022   
 

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . . . . 

. ./. . . . . . . . . . 

  

 

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

23.03.2022   
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