ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA MARTINESTI
CONSILIUL LOCAL
MARTINESTI NR. 15
COD FISCAL 4521362
Tel /Fax 0254/246310, 0254/246468
HOTARAREA nr. 3/2015
privind decontarea cheltuielilor de naveta
pentru cadrele didactice de la Scoala Primara Martinesti
Consiliul Local al Comunei Martinesti , judetul Hunedoara,
Examinand Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Martinesti ,
insotita de referatul intocmit compartimentul contabilitate , precum si avizul favorabil al
Comisiiilor de specialitate ,
Avand in vedere borderoul nr. 28/21.01.2015 de decontare a cheltuielilor cu
naveta cadrelor didactice ale Scolii Primare Martinesti aferent lunii decembrie 2014 ,
borderou aprobat in consiliul de administratie al Scolii Primare Martinesti, prin
Hotararea nr. 1/2015
In temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) lit (f), Legea nr. 1/2011 legea educatiei
nationale,ale Intructiunilor privind decontarea navetei cadrelor didactice
nr
2/17.02.2011, Ministerul Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului
Precum si ale art. 36 alin. (9) si art. 45 alin. (2) din legea administratiei publice
locale, nr 215/2001, republicata,modificata si completata ulterior
HOTARASTE ;
Art.1. Se aproba decontarea cheltuielilor de naveta din localitatea de resedinta
la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru cadrele
didactice de la Scoala Primara Martinesti , pentru luna decembrie 2014, in suma totala
de lei, in conformitate cu sumele disponibile in buget , conform borderoului depus
de conducerea Scolii Primare Martinesti care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prevederile prezentei hotarari intra in sarcina compartimentului
contabilitate din cadrul Primariei comunei Martinesti .
Art.3. Prezenta se comunica in scris ;
-compartiment contabilitate
-Scolii Primare Martinesti
-Institutiei Prefectului , jud Hunedoara.
MARTINESTI 23.01.2015
Presedinte de sedinta
Indrei Antone

-

Contrasemneaza,
Secretar,
POPON DRAGOS CLAUDIU
prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu ______voturi pentru,
________voturi impotriva si _______abtineri dintr-un total de 9 consilieri

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA MARTINESTI
PRIMAR
Tel /Fax 0254/246310, 0254/246468

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de hotarare initiat cu privire la decontarea de naveta pentru
cadrele didactice de la Scoala Primara Martinesti are la baza prevederile
Legii 1/2011 legea educatiei nationale.
La calcularea acestor sume s-a avut la baza borderourile de decontare
naveta depuse de conducerea Scolii Primare Martinesti . Suma solicitata
este de ______ lei aferenta lunii decembrie 2014. Conform borderoului de
decontare sunt un numar de 2 persoane -personal didactic care fac naveta
de la domiciliul de resedinta la scoliile de pe raza comunei Martinesti
Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea
proiectului de hotărâre în forma menţionată.
Va multumesc,

PRIMAR,
BARCEAN NICOLAE

Martinesti , la 21.01.2015
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REFERAT
D-nule primar,
Proiectul de hotarare initiat de d-voastra privind decontarea cheltuielilor de
naveta pentru cadrele didactice de la Scoala Primara Martinesti este in conformitate cu
prevederile art. 105 alin. (2) lit (f), Legea nr. 1/2011 legea educatiei nationale,ale
Intructiunilor privind decontarea navetei cadrelor didactice nr 2/17.02.2011, Ministerul
Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului
precum si ale art.36 alin.(9) si art. 45
,alin.(2) lit. e) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata
Prin acest proiect de hotarare se aproba , la cerere, decontarea cheltuielilor de
transport a cadrelor didactice de la domiciliu la locul de munca.
Borderoul de decontare a sumelor pe lunadecembrie 2014 a fost depus de
conducerea Scolii Primare Martinesti
Functie de desponibilitatile din bugetul alocat Scolii Primare Martinesti pentru
anul 2015 se poate aproba decontarea navetei cadrelor didactice.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, legea administratie publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, d-nii consilieri pot supune dezbaterii si
aprobarii acest proiect de hotarare.

Intocmit,
Inspector
Farkas Veres Ali Lenke

Martinesti la 21.01.2015

