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H O T R Â R E A NR.22
Din 28 mai 2013
privind aprobarea cheltuielilor de deplasare de la locul de domiciliu la locul de munc
şi retur, a cadrelor didactice navetiste, de la Scoala General Cheţani
Consiliul Local al comunei Che ani,jude ul Mure
Având în vedere documentaţia depus de c tre Consiliul de Administraţie al
Scolii Generale din Cheţani prin care solicit decontarea navetei de la locul de
domiciliu la locul de munc şi retur pentru cadrele didactice navetiste,
Luând act de referatul de aprobare al primarului în calitate de
iniţiator,înregistrat cu nr.1999 din 23.05.2013 ,calitate oferit de prevederile art.33 din
Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modific rile şi complet rile
ulterioare, coroborat cu prevederile art.45. alin.6. din Legea nr.215/2001 privind
administraţia public local ,republicat şi actualizat ,
V zând prevederile art.105 alin.2. lit.f. precum şi prevederile art.276, art.304
alin.14 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale,
V zând şi prevederile Instrucţiunilor nr.2/2011, privind decontarea navetei
cadrelor didactice,
V zând şi Ordinul 3753/2011 a Ministerului Educaţiei,Cercet rii,Tineretului şi
Sportului,privind aprobarea unor m suri tranzitorii în sistemul de înv ţ mânt;
În temeiul art.36 alin.2. lit.d. şi ale alin.6. lit.a. pct.1, coroborat cu prevederile
art.45 alin.1. şi art.115 alin.1.lit.a. din Legea nr.215/2001 privind administraţia public
local ,republicat şiactualizat ;
HOT

R

TE:

Art.1. Se aprob decontarea cheltuielilor de deplasare de la locul de domiciliu
la locul de munc şi retur, pe lunile ianuarie i februarie 2013 , cadrelor didactice
navetiste, conform borderoului anexat,care face parte integrant din prezenta.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri se
încredinţeaz D-na Str in Delia Maria- contabil şi D-na Pantea Maria -director al
Scolii Generale Chetani.
Art.3. Prevederile prezentei hot râri,vor fi comunicate în termenul legal prin
grija secretarului comunei c tre:
- Institu ia Prefectului – Judetul Mures
- Primarului comunei
- Scolii Generale Chetani
- Spre afi are
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Prezenta hot râre a fost adoptat cu votul a ___ consilieri din num rul total de 11 consilieri prezen i la edin .

