CONSILIUL LOCAL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

Proiect nr.72
HOT~RÂREA NR. .....
Privind: Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor
didactice ]i personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian
Marina“, aferente lunii iulie 2018
Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n
]edin\` ordinar` la data de 24 august 2018, la care au participat un num`r de 13
consilieri locali, din totalul de 13 [n func\ie.
În conformitate cu art. 41 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, sedinta este condusa de președinte de ședință dl. Paunescu Branescu Ion
Ovidiu.
Avand in vedere:
- solicitarea Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ înregistrată sub nr.
4601/09.08.2018, inregistrata la Primaria Orasului Baile Olanesti sub nr.
8747/09.08.2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru
luna iulie, anul 2018, în cuantum de 687 lei și documentația care poartă viza de
control financiar preventiv;
-expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra
proiectului de hot`r@re, raportul de avizare a comisiilor de specialitate ale
consiliului local si avizul de legalitate al secretarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti;
|in@nd cont de prevederile: art.104 alin. 3 din Legea nr. 1/2011-Legea
educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum; art. 1 din
Instrucțiunea nr. 2/17.02.2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; Legea
nr. 52/2003 privind transparența decizională.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor [n func\ie,
respectiv voturi “pentru“= 12.
{n temeiul dispozi\iilor art. 36 alin. (2), litera “d“, alin.(6) litera “a“, punctul
1, art. 45 alin.(2), coroborate cu art.115 alin.(1) litera “b“ din Legea nr.
215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare , consiliul local,
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HOT~R~RA}TE:
Art.1 – Se aprob` plata contravalorii transportului pentru cadrele didactice
]i personalul auxiliar care funcționează în sfera teritoriala a orașului Băile
Olănești, judetul Valcea, pentru luna iulie 2018, în sumă totală de 687 lei, defalcat
pentru fiecare persoană conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2 – Se [mputernice]te Primarul ora]ului Baile Olanesti, prin
compartimentul Buget-contabilitate, cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`r@ri.
Art.3-Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti,
compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei, Liceului Tehnologic
“Justinian Marina“, Institu\iei Prefectului Jude\ul V@lcea ]i se publica pe site-ul
institutiei.

INITIATOR PROIECT, PRIMAR
EC. VASILACHE VASILE SORIN
Contrasemnează,
p.SECRETAR,
jr.Mihalcea Marian

B`ile Ol`ne]ti, 24.08.2018
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PRIMARIA ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
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Expunere de motive la proiectul de hot`r@re
privind: Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice ]i
personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ aferente
lunii iulie 2018

|in@nd cont de solicitarea Liceului Tehnologic “Justinian Marina“
înregistrată sub nr. 4601/09.08.2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor
didactice pentru luna iulie, anul 2018, în cuantum de 687 lei și documentația care
poartă viza de control financiar preventiv.
Luând în considerare prevederile: art.105 alin.(2), litera “f“, art.276 și
art.304 alin.(14) din Legea nr.1/2011-Legea educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare, conform cărora “Personalului didactic din unitățile de
învățământ conexe, care nu dispune de locuință în localitatea unde are postul, i se
decontează cheltuielile de transport, conform legii.“
Potrivit prevederilor Instrucțiunii nr. 2/17.02.2011 privind decontarea
navetei cadrelor didactice, art.1 “Personalul didactic din unitățile de învățământ de
stat, care nu dispune de locuință și căruia nu i se poate oferi o locuință
corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe
mijloacele de transport în comun, din localitatea de reședință la locul de muncă și
de la locul de muncă în localitatea de reședință. În cazul în care nu există mijloace
de transport în comun, urmează a I se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină la 100
km parcurși, dacă transportul se face cu mijloc de transport proprietate personală.
Decontarea se va efectua de către autoritățile administrației publice locale, în urma
solicitărilor adresate administrației publice locale.”
Pentru motivele expuse ]i [n baza prevederilor legale, propunem
Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, potrivit competen\elor stabilite prin
lege, aprobarea proiectului de hot`r@re [n forma ini\ial` in cadrul sedintei ordinare
de la 24.08.2018.
PRIMAR
ec.VASILE SORIN VASILACHE
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RAPORT
privind avizarea legalității proiectului de hotărâre:
”Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul
Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ aferente lunii iulie 2018”
Competența: Potrivit prevederilor art. art. 36 alin. (2) din Legea nr. 215/2001
privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, proiectul de hotărâre este de competența consiliului local.
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoțit de solicitarea Liceului Tehnologic
“Justinian Marina“, înregistrată sub nr. 4601/09.08.2018 privind aprobarea
decontării navetei cadrelor didactice.
Dreptul material: Legea nr.1/2011-Legea educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare; HG 569/2015 – Norme metodologice privind decontarea
navetei cadrelor didactice; Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională,
Instrucțiunea nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice.
Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul majorității membrilor
prezenți, respectiv art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001.
Fa\` de acestea [n temeiul art.117 lit. a ) din Legea nr.215/2001
republicat` cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,acord aviz favorabil
proiectului de hot`r@re supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară a
Consiliului Local al Orașului Băile Olănești din data de 24.08.2018.

Data : 20.08.2018

p.SECRETAR UAT
Băile Olănești
Jr. Mihalcea Marian
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