ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 16 din 27.02.2017

privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul
Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare
pentru luna decembrie 2016 și luna ianuarie 2017.
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit, de indata, în şedinţă ordinară la data de
27.02.2017,
Având în vedere:
Rapoartele de specialitate al Serviciului Financiar Contabil, nr. 1089/07.02.2017 și 1601/22.02.2017
Solicitările Conducerii Liceului „Traian Vuia nr”.67/18.01.2017 și nr. 513/22.02.2017 , inregistrate
la Primaria Tautii Magheraus cu nr. 745/30.01.2017 și 1561/22.02.2017, ca urmare a aprobarii
Consiliului de administratie, insotite de catre tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice
indreptatite si sumele la care sunt indreptatite pentru luna decembrie 2016
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus
Tinand cont de prevederile legale:
- art.105 alin.(2) lit.f din Legea nr.1/2011 Legea Educatiei Nationale cu modificarile ulterioare,
- art. 4 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3753/2011, respectiv art. 1, 2 şi 5 din Instrucţiunea nr. 2/2011 privind
decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1 şi lit. b),
respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă alocarea sumei totale de 8.360 lei reprezentând cheltuieli de
transport pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care îşi desfasoara activitatea in
cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus si unitatile scolare din subordine, pentru deplasările
efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, pentru luna decembrie 2016 și luna
ianuarie 2017, conform tabelelor centralizatoare inaintate de catre Conducerea Liceului „Traian Vuia”
Tautii Magherauş.
Art. 2 Responsabilitatea existentei documentelor doveditoare privind decontarea
cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, este a celor care au intocmit si semnat tabelul.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul
financiar contabil al primariei si directorul Liceului Tehnologic „Traian Vuia”
Art.4 Prezenta se comunica la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Compartimentul financiar contabil al primariei,
- Liceului „Traian Vuia” Tautii Magherauş
-
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