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HOTAnAREA
nr.9 din 27 ianuarie2016
privind aprobarea drepturilor bineqti aferente personalului didactic qi didactic auxiliar care
soliciti cheltuieli de deplasare
Consiliul local al comunei Doljegti, judelul Neam!;
Examindnd:
- expunerea de motive prezentatd, de primarul comunei privind aprobarea drepturilor b6neqti
aferente personalului didactic Ai didactic auxiliar pentru cheltuielile de deplasare;
- adresele prin care consiliile de administralie ale qcolilor din comund comunicd propunerile
de decontare a cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic qi didactic auxiliar;
Avdnd in vedere prevederile:
- art. 36, alin. (2), litera ,,d", coroborat cu alin. (6), lit. ,,a" din Legea administra(iei publice
locale nr.21512001, republicat[, cu modific[rile qi completarile ulterioare;
- art.6 din H.G. nr.569 din l5 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului
didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat;
- aft.105 alin. (2) lit. ,,f' din Legea nr. ll20ll a educaliei nalionale, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare ;
- art. 2 din INSTRUCTILTNI nr. 2 din I 7 februarie 201 I privind decontarea navetei cadrelor
didactice, Emitent: M. E. C.T.S.;
Ydzind avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local, impreund cu referatul
contabilei din aparatul de specialitate al primarului;
In temeiul dispoziliilor art.45 gi ll5 alin. (1) lit,,b" din Legea administraliei publice locale nr.
21512001, republicat[, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare:

HOrAnAgrE:
Art. 1.* Se aprobd

plata drepturilor b[neqti aferente personalului didactic qi didactic auxiliar,
pentru cheltuielile de transport, pentru perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016.

Art.2._Plata sumei reprezentdnd contravaloarea navetei la qi de la locul de munc[ a cadrelor
didactice qi a personalului didactic auxiliar, se va face de c5tre ordonatorii te(iari de credite, pe baza
aprobdrilor consiliilor de administra{ie, in func}ie de suma aprobatd in bugetele qcolilor.

Art. 3._Secretarul comunei

-

va inainta prezenta hotdrdre:

Prefectului judefului Neam!;
Primarului comunei Doljeqti;
Compartimentului contabilitate;
Directorilor qcolilor din comund.

$EDINTA,

i 15 din totalul
rAre a

de l5 consilieri ce formeazd
fost aprobatd cu l5 voturi pentru.

CONTRASEMNEAZA,

