
ROMÂNIA  

JUDEȚUL DAMBOVITA                                                                                                                 

COMUNA  SALCIOARA  

CONSILIUL LOCAL  

 

  

     

HOTĂRÂRE 

 

privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între 

localitatea în care functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei 

Comunei Salcioara  îşi au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, 

respectiv Comuna Salcioara , județul Dambovita  

 

Consiliul Local al Comunei Salcioara , judetul  Dambovita ,intrunit in sedinta ordinara in 

data 31.01.2023 

Având in vedere: 

            - proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii ,inregistrat la nr.4/9.01.2023 

- raportul de specialitate nr. 338 /15.01.2023  intocmit de secretarul general al comunei  si 

Compartimentul Contabilitate ; 

- referatul de aprobare nr. 336 /15.01.2023 al Primarului Comunei Salcioara  la proiectul 

de hotărâre privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între 

localitatea în care functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei 

Salcioara  îşi au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv Comuna 

Salcioara , județul Salcioara ; 

-prevederile art. 76 alin. 4 lit.g si art. 142 lit. f din Codul fiscal, cu modificările si 

completarile ulterioare 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata,  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (12) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

-avizul comisiilor de specialitate. 

            În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit. a coroborat cu art.196, alin. (1), lit. a) 

din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

 

                                            HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1. (1) Începand cu data adoptarii prezentei hotarari se aproba decontarea contravalorii 

cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care functionarii publici si 

personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Salcioara  îşi au domiciliul si localitatea unde 

se află locul de muncă al acestora, respectiv Comuna Salcioara , județul Salcioara . 



           (2) Decontarea se aprobă pentru salariații care au domiciliul în alta localitate decât 

localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv Comuna Salcioara , județul 

Dambovita 

Art.2. Sumele vor fi decontate din bugetul local al Comunei Salcioara , în baza 

documentelor justificative, conform legislației de specialitate. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei hotarari se însărcinează Primarul 

Comunei Salcioara și Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Salcioara . 

 

 

 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de catre secretarul general al comunei , 

Compartimentului Contabilitate , Primarului Comunei  Salcioara și Instituţiei Prefectului – 

Dambovita  . 

 
Hotararea a fost adoptata  cu  10  voturi ,, pentru” , cu 2  vot  ,, impotriva”, cu 0 vot ,, abtinere”, 

consilieri in functie 13, din care prezenti  12. 
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                                                                      ALEXANDRU ROMULUS  

 

                               

 

 

                                    CONTRASEMNEAZA  PENTRU  LEGALITATE  
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