
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

   

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea decontării transportului elevei Irimescu Beatrice Gabriela 

pe ruta Trestiana - Bârlad   

 

 

Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 2019; 

 Având  în vedere: 

- necesitatea de a susţine, dezvolta şi promova valorile şi talentele din comuna Griviţa; 

- Legea nr. 1/2011 legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 28 alin. (2) – (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139, 140 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ: 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă decontarea transportului elevei Irimescu Beatrice Gabriela, 

născută la data de 17.09.2009, cu domiciliul în sat Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui, pe 

ruta Trestiana – Bârlad şi retur. 

 (2) Decontarea cheltuielilor de transport se efectuează pe durata unui an calendaristic, pe 

perioada cât eleva este membră a lotului de gimnastică al Clubului Sportiv Şcolar Bârlad. 

 Art. 2. – Pentru decontarea cheltuielilor de transport, eleva va depune, la începutul anului 

şcolar, adeverinţă de elev eliberată de unitatea de învăţământ şi adeverinţă eliberată de clubul 

sportiv. 

Art. 3. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentelor de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului comunei. 

 

 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

          Consilier                     Secretar 

                Năftică Vasile                                                         Vătafu Bogdan Constantin 

 

 

Griviţa, 30 septembrie 2019 

Nr. 36 
                Aprobat cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 


