
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
JUDETUL BUZAU 

     P R O I E C T  
     

H O T A R A R E 
privind finantarea complementara din bugetul local al comunei a cheltuielilor 
efectuate pentru naveta, in luna aprilie 2017, de către cadrele didactice care 
isi desfasoara activitatea in cadrul gradinitelor si scolilor de pe raza comunei 

Sapoca, judetul Buzau 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a viceprimarului comunei inregistrata sub 
nr.153/.2017; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 154/2017; 
 -raportul contabilului comunei,  inregistrat sub nr. 155/2017; 
 -statul de plata pentru decontarea cheltuielilor de transport pe luna martie 
2017, semnat de directorul si contabilul sef al Scolii gimnaziale Sapoca, transmis 
si inregistrat in registrul primariei sub nr. 2261/12.05.2017; 
 -contractul de management nr.3711/2012, incheiat intre directorul Scolii 
gimnaziale Sapoca si primarul comunei; 
 -Hotararea Consiliului local nr.17/2017 privind aprobarea bugetului local 
de venituri si cheltuieli pe anul 2017; 
 -prevederile art.105 alin(2) lit.”f” si alin(3) si art.106 din Legea nr.1/2011 a 
educatiei nationale, republicata; 
 In temeiul art.45 alin.(2) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.-Se aproba finantarea complementara din bugetul local al comunei cu 
suma de 404 lei reprezentand cheltuieli efectuate pentru naveta, in luna aprilie 
2017, de catre cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul 
gradinitelor si scolilor de pe raza comunei Sapoca, judetul Buzau. 

Art.2.-Finantarea prevazuta la art.1 se asigura din sume defalcate din taxa 
pe valoare adaugata si se realizeaza potrivit statului de plata pentru decontarea 
cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2017, semnat de directorul si de 
contabilul sef ai Scolii gimnaziale Sapoca. 

Art.3.-Viceprimarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari cu sprijinul compartimentului financiar-contabil, iar secretarul comunei o 
va comunica persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate. 
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