
ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 

 

HOTARAREA NR. 26 / 11.10.2021 

privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru 

functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Gângiova  

 
 
Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului – 
Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 11.10.2021, ora 10,00; 
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.46/30.09.2021 privind decontarea cheltuielilor de 

transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 
Primariei comunei Gângiova - proiect din iniţiativa primarului; 
         Analizand raportul de specialitate nr.4470/05.10.2021 al compartimentului Contabilitate si 
Resurse Umane, referatul de aprobare nr.4385/30.09.2021 al domnului primar, Preda Cristache, prin 
care se propune decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii 
publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Gângiova, in conformitate cu 
prevederile art.129, alin.12 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

In temeiul art.129, alin.1, art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, art.139, alin.1, art.196, alin.1, 
lit.a, art.197, alin.1, alin.2 și alin.4, art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
 

H O T A R A S T E : 

 

 
Art.1.Nu se aproba incepand cu luna octombrie 2021 decontarea de la bugetul local a cheltuielilor 
de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din 
cadrul Primariei comunei Gângiova care fac naveta zilnic de acasa si pana la serviciu si locuiesc in 
alta unitate administrativ teritoriala decat comuna Gângiova. 
Art.2.Prezenta hotarare adoptata de catre Consiliul Local Gângiova poate fi atacata la instanta de 
contencios administrativ, Tribunalul Dolj, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.3.Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului-Judetul 
Dolj si va fi afisata pe site-ul primariei. 
 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                              Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                     

  BOENGIU DANIEL FLORIN                                    SECRETAR GENERAL 

                                                                                           SADOVEANU IOANA 

 

 

 
Adoptata in sedinta din data de 11.10.2021 

Cu un numar de 3 voturi pentru, 1 voturi impotriva, 6 abtineri din numarul total de 10 

consilieri prezenti 
   


