ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
HOTĂRÂREA nr. 62
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice de la Școala
Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos
pentru lunile octombrie şi noiembrie 2017.
Consiliul local al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit astăzi,
21.12.2017, în şedinţa ordinară, conform art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001;
Având în vedere:
- expunerea de motive cu privire aprobarea decontării cheltuielilor de transport,
cadrelor didactice de la Școala Gimnazială “Adrian Porumboiu ” Muntenii de Jos pentru
lunile octombrie şi noiembrie 2017;
- solicitările Școlii Gimnaziale „Adrian Porumboiu” formulate prin adresele cu
nr. 699 și 700 din 07.12.2017;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului local și raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se avizează favorabil
proiectul de hotărâre;
- prevederile art. 105 alin. 2 lit. f şi art. 276 din Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei
Naţionale cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile art. 1 şi 2 din
Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice emise de Ministrul
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
În temeiul prevederilor art.36 alin. 6 lit. a pct. 1 şi art.45 alin. 1 din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport din localitatea de reşedinţă la
locul de muncă şi de la locul de muncã în localitatea de reşedinţã, cadrelor didactice de la
Școala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos, cheltuieli aferente lunilor
octombrie şi noiembrie 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează serviciul financiar
contabililitate şi primarul comunei Muntenii de Jos.
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Anexă la HCL nr.62/21.12.2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport, cadrelor didactice de la şcoala
gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru lunile octombrie şi noiembrie 2017

Şcoala gimnazială
„Adrian Porumboiu” Nr. personal
didactic
Muntenii de Jos
20
Total

Şcoala gimnazială
„Adrian Porumboiu” Nr. personal
didactic
Muntenii de Jos
17
Total

OCTOMBRIE 2017
Contravaloare
cheltuieli
1869 lei
1869 lei
NOIEMBRIE 2017
Contravaloare
cheltuieli
1443 lei
1443 lei
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