ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCUJIANU
CONSILIUL LOCAL
lancu jianu,str.Barbu Stirbei,nr.l52
Tel.0249-456011; Fax 0249-456011
e-mail:piancujianuolt@yahoo.com
HOTĂRÂRE
Referitor la:- aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalului didactic
navetist si personalului auxiliar navetist.
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului comunei lancu Jianu nr. 1726/11.04.2019
-raportul nr. 1725 din 11.04.2019 al compartimentului contabilitate
-avizul comisiei economico-financiara,agricultura
nr.l 799/16.04.2019
-avizul comisiei învaţământ,cultură,sănătate,protectie sociala,nr. 1790/16.04.2019
-avizul comisiei juridice si disciplinăjir. 1781/16.04.2019.
-adresa Liceului Tehnologic lancu Jianu nr.l643/05.04.2019 prin care solicita decontarea sumei de 9562 lei
,avizat in şedinţa Consiliului de Administraţie .
-prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.
-Legea educaţiei naţionale nr.1/2011-art. 105(2) litera " f \art.276,art.304 alin. 14.
-HG nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si
de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de
stat.
- art.2 din Instrucţiunea privind decontarea navetei cadrelor didactice nr.2/17.02.2011 emisă de Ministerul
Educaţiei si Cercetării.
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
-HCL privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei lancu jianu,al bugetului integral din
venituri proprii si subvenţii pe anul 2019;
In temeiul art.45(l) si art. 115(1) lit. b din Legea nr. 215/2001,privind administraţia publică
locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei lancu Jianujudetul Olt
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 .Aprobă-decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic navetist si personalului auxiliar
navetist ,din cadrul Liceului Tehnologic lancu Jianu,Scolii gimnaziale lancu Jianu , Grădiniţei cu Program
Normal lancu Jianu si Dobriceni pentru perioada NOIEMBRIE 2018-FEBRUARIE 2019 in suma de 9562
lei.
ART.2.Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului comunei lancu Jianu
Instituţiei Prefectului Jud.Olt.
Compartimentului contabilitate in vederea ducerii la indeplinire.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Buzatu D . D a n i e l
.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR PredaJlodica

NR. 16 din 16.0'
Adoptată în şedinţa publică din 16.04.2019 cu un număr de 13 voturi din totalul de 13 consilieri prezenţi

