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H O T ~ R Â R E A nr. 27
Privitor la: Aprobare plat` contravaloare transport pentru personalul didactic
ce func\ioneaz` [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti pentru lunile decembrie 2010, ianuarie-iunie 2011
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a extraordinar`
din data de 16 noiembrie 2012, la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de
13 [n func\ie.
Respect@nd prevederile art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001,
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie prin HCL nr.15 / 12.09.2012 a fost ales
pre]edinte de ]edin\` dl.Sanda Nicolae.
|in@nd cont de proiectul de hot`r@re.
Luând [n dezbatere referatul nr.9887/05.11.2012, prin care dna. Gro]enoiu Norica, Director
al Liceului Tehnologic "Justinian Marina" B`ile Ol`ne]ti, solicit` aprobarea decont`rii
transportului cadrelor didactice ce func\ioneaz` pe raza ora]ului B`ile Ol`ne]ti, de la re]edin\a
proprie la locul de munc`, pentru lunile decembrie 2010 diferen\`=743.00 lei ]i ianuarie - iunie
2011=17755.00 lei.
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de avizare ale
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
{n conformitate cu prevederile art.105 alin.2 din Legea nr.1/2011, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare , precum ]i ale Legii nr.52/2003.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv voturi
"pentru" = 13.
{n temeiul art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit."a" ]i art.45 alin.1, coroborate cu art.115 alin.1
lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea
HOT~R^RE
Art.1 - Se aprob` plata contravalorii transportului pentru personalul didactic ce
func\ioneaz` [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti pentru luna decembrie 2010 [n sum` de 743.00 lei,pentru
lunile ianuarie - iunie 2011 -17.755,00 lei, sum` total`=18.447 lei, conform anexei la prezenta.
Art.2 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul localit`\ii
prin compartimentul buget-contabilitate.
Prezenta hot`r@re se comunic` compartimentului buget-contabilitate, Liceului Tehnologic
"Justinian Marina" B`ile Ol`ne]ti ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea.
PRE}EDINTE }EDIN|~,
SANDA NICOLAE
Contrasemneaz`,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti, 16 noiembrie 2012.

