ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA
HOTARARE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare
la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,
de la Scoala Grindu.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomita .
Avand in vedere :
- prevederile art.276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;
- prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea
navetei cadrelor didactice;
- prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice;
Examinand :
- expunerea de motive a primarului nr.949 din 24.05.2011;
- raportul compartimentului de specialitate nr.968 din 27.05.2011;
- procesul verbal incheiat in cadrul sedintelor consiliului de administratie ale Şcolii Grindu in data de 09.05.2011;
- avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si
de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu;.
In temeiul art. 36, alin.(2), lit.”d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „ ,pct.1 şi art.45, alin. (1) din Legea nr 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

HOTAR ASTE:

Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 488 lei reprezentând cheltuieli de transport pentru cadrele didactice de la
Şcoala Grindu, pentru deplasarile efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna aprilie
2011, reprezentând contravaloarea abonamentul lunar pe un mijloc de transport in comun pentru personalul
didactic ce preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, deşi există mijloace de transport intre
localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de invăţământ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei
Grindu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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