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Proiect nr.... 

HOT~RÂREA nr... 
          Privind: Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

]i personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ 
aferente lunii octombrie 2018 

 

Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\` 
ordinar`  din data de   29 noiembrie 2018  la care au participat un num`r de ....  
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. 

În conformitate cu art.35 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu votul majorității consilierilor în funcție a fost ales președinte de 
ședință dl. Ghitulescu Marius. 

              |in@nd cont de: 

             -  solicitarea Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, înregistrată sub nr. 
5795/21.11.2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna 
octombrie,  anul 2018,  în cuantum de 4.597 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, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii din cadrul consiliului local; 

               -avizul de legalitate al Secretarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 

               - prevederile art.104 alin.3 din Legea nr.1/2011-Legea educației naționale, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională; 

          {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor [n func\ie, 
respectiv voturi “pentru“=...”ab\ineri”=..”.[mpotriv`”=.... 

{n temeiul dispozi\iilor art. 36 alin. (2), litera “d“, alin.(6) litera “a“, punctual 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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H O T ~ R ~ R A } T E : 

 

        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 octombrie, anul 2018, în sumă totală de 
4.597 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. 

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. 

 

 
INIŢIATOR PROIECT, 

PRIMAR, 

Vasilache Vasile Sorin 

 

       Vizat legalitate, 
         p. SECRETAR, 

           jr. Mihalcea Marian 

 

 

 

B`ile Ol`ne]ti,  29.11.2018 

 

 

 

 

 


