ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU
HOTÃRÂRE
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru
deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de
reşedinţă pentru luna aprilie 2015

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, întrunit
în şedinţă ordinară, astăzi 15.06.2015.
Având în vedere:
- adresa nr.550 din 29.04.2015 a Şcolii gimanziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, prin care
transmite Hotărârea C.A. nr.24/29.04.2015 pentru aprobarea decontării drepturilor bănesti
aferente personalului didactic, pentru navetă în luna aprilie 2015.
- expunerea de motive a primarului,înregistrată cu nr. 3811 din 22.05.2015
În conformitate cu :
- prevederile art.105 alin.(2) lit.f) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei naţionale,cu modificările şi
completările ulterioare.
- prevederile art.1 şi 2 din Instrucţiunile M.E.C.T.S. nr.2/2011 privind decontarea navetei
cadrelor didactice
Examinând:
- raportul nr.1318 din 25.05.2015 al compartimentului de resort.
- raportul nr.1328 din 27.05.2015 al comisiei de buget-finante a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei,inregistrat cu nr.921 din 09.04.2015.
În temeiul art.36 alin.(6) lit.a) pct.(1) raportat la alin.2 lit.d) si art.45 alin.(1) coroborat cu
art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare.

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – (1) Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în
localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2015 ,în sumă totală de 863 RON.
(2) Detalierea sumelor prevăzute la alin.1 se face în anexa ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 - Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, respectiv suma prevăzută la
art.(1) din prezenta hotărâre, se face de la cap. ,,Învăţământ,, cu încadrarea în limita creditelor
bugetare locale aprobate pentru anul 2015.
Art.3 - (1) Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor
justificative, certificate de către ordonatorul terţiar de credite (unitatea de învăţământ) la care îşi
desfăşoară activitatea cadrul didactic care a solicitat decontarea cheltuielilor de transport.
(2) Ordonatorul terţiar de credite (directorul unităţii de învăţământ), răspunde de modul de
întocmire al calculului sumelor propuse spre decontare şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art.4 – Prin grija secretarului comunei,prezenta hotărâre se va comunica în termenele
legale:primarului comunei, compartimentului buget,programe prognoze,contabilitate,Şcolii gimanaziale
,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu şi Instituţiei Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate, se va
afişa.
Adoptată cu respectarea art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Soare Vasilica

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI BALACIU
Alexandru Viorel Trandafir

Nr.14
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 15.06.2015
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Anexa la HCL nr.14 din 15.06.2015

SITUATIA
sumelor cuvenite personalului didactic pentru decontarea navetei
In luna aprilie 2015

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Numele si prenumele
Nita Liliana
Dumitrascu Maria
Paraschiv Sorinel
Petrache Eliza
Velicu Ionut
Franga Maria
Geanta Laurentia
Eremia Raluca
Tudor Marin
Vasile Neculai
Barbulescu Constantin
Ene Aneta
Mosu Andries Maria Magdalena
Bustea Sabrina
Soare Carmen
Cletea Gheorghe
TOTAL

Functia
Director
Profesor
Profesor
Profesor
Invatator
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Educatoare
Profesor
Invatator
Profesor
Profesor

Suma
cuvenita
60
94
30
27
94
39
60
50
41
77
50
60
61
60
33
27
863
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