ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind decontarea cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca , pentru cadrele
didactice navetiste de la scolile din localitate
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita intrunit in sedinta ordinara
din data de 20.08.2015
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului inregistrata la nr. 2173 din 01.07.2015
- adresele nr.1438 din 03.06.2015 si 1555 din 24.06.2015 ale Scolii Gimnaziale Malu
Examinand :
- adresele nr.503/13.03.2014 si 599/15.04.2014 ale STFC Constanta – Statia Slobozia Veche cu
privire la costul abonamentelor lunare pe rutele solicitate;
- raportul compartimentului contabil inregistrat la nr. 2633 din 06.08.2015
- avizul de legalitate al secretarului nr. 2650 din 06.08.2015
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 13 din 17.08.2015
In conformitate cu :
- prevederile art.276 din legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale , cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- prevederile art.1 si 2 din Instructiunea ministrului educatiei , cercetarii , tineretului si
sportului nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice ;
In temeiul art.36 alin.(2),lit.d) coroborat cu alin.(6) , lit.a) ,pct.1 si lit.b) si art.45 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata , modifcata si competata ulterior

HOTARASTE:
ART.1 - Pentru lunile mai si iunie ale anului 2015 , se aprobă decontarea drepturilor de
transport la şi de la locul de munca, pentru personalul didactic navetist , din comuna Sfantu
Gheorghe,in suma totala de 1664 lei , constand in contravaloarea abonamentului pe tren , conform
documentelor justificative depuse de unitatea de invatamant.
ART.2 - Sumele sunt aprobate conform comunicarii primite de la S.T.C.F. Constanta – statia
Slobozia Veche si calculate proportional cu zilele lucrate rezultate din foaia colectiva de prezenta
,conform anexei a prezenta hotarare.
ART.2 – Primarul localitatii prin compartimentul contabil va duce la indeplinire prezenta
hotarare .
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