CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
JUDETUL IALOMIŢA
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea suplimentarii si platii unei norme pentru personalului nedidactic
din cadrul Scolii Gimnaziale Malu
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita, întrunit în sedinta ordinara
din data de ...........................,
Având în vedere:
Expunerea de motive a domnului primar inregistrata la nr. 6457 din 17,11,2017;
- Solicitarea Scolii Gimnaziale Malu nr. 1715 din 14.11.2017, înregistrata la Primaria
comunei Sfantu Gheorghe sub nr.6407 din 17.11.2017 ;
- raportul secretarului înregistrat la Primaria comunei Sfantu Gheorghe sub nr. ........ din
...................;
- raportul de avizare al Comisiei buget finante nr.......... din .....................;
-raportul de avizare al Comsiei pentru Invatamant nr. .......... din .....................
-prevederile art.103 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a aeducatiei nationale , modificata si
completata ulterior ,
- prevederile din H.G nr. 2.192 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
cu modificarile şi completarile ulterioare,
În temeiul art. 36. alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), punctul 1, respectiv art. 45,
alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile şi completarile ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba numarul si modalitatea de plata a personalului didactic auxiliar al
unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Malu incepand cu anul scolar 2016-2017 , astfel :
Nr.c Denumirea functiei
rt.
1

Modalitatea de finantare
Finantare ISJ

Finantare
local
0,50 norma

buget

Ingrijitor
Scoala Gimnaziala Malu
Art. 2 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor prin afişare la sediul
Primariei comunei Sfantu Gheorghe şi pe site-ul institutiei .
Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Sfantu
Gheorghe primarului si Scolii Gimnaziale Malu , în vederea ducerii la îndeplinire.

INITIATOR ,
PRIMAR – Teculescu Petru Madalin

