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HOTARAREA NR.64
Privitor la : Aprobare drepturi banesti aferente personalului didactic si didactic auxiliar
pentru cheltuieli de deplasare pe luna septembrie 2015
Consiliul Local al orasului Ocnele Mari intrunit in sedinta ordinara in data de 30.10.2015 la
care participa un nr. de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri in functie;
Avand in vedere Raportul Scolii Gimnaziale „Costea Marinoiu” Oc.Mari nr.2178/06.10.2015
inregistrat la Primaria or.Oc.Mari sub nr.10211/06.10.2015 prin care se solicita Consiliului Local
Ocnele Mari aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic si didactic auxiliar, cheltuieli
reprezentand naveta pentru luna septembrie 2015.
Vazand si rapoartele de avizare intocmite de catre comisiile de specialitate ale Consiliului local
Oc.Mari ;
Avand in vedere si raportul nr.10596/15.10.2015 privind avizarea legalitatii proiectului de
hotarare, conform art.117, lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.105, alin.(2), lit.”f” din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale
si Instructiunii nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice emise de Ministrul Educatiei,
Cecrcetarii, Tineretului si Sportului si O.G. nr.83/2014;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu un
numar de 12 voturi pentru adopta urmatoarea

HOTARARE :
Art.1 .Se aproba decontarea sumei de 2702 lei reprezentand cheltuieli cu naveta ale
personalului didactic si didactic auxiliar pe luna septembrie 2015.
Art.2. Primarul orasului Ocnele Mari prin serviciul „buget, finante, impozite si taxe locale” va
asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, iar secretarul or.Oc.Mari, prin
compartimentul relatii cu publicul, va transmite copie de pe prezenta hotarare Institutiei Prefectului
Judetului Valcea , serviciului „buget, finante, impozite si taxe locale” din cadrul Primariei or.Oc.Mari.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu un numar de 12 voturi « pentru », 0 voturi
« impotriva » si 0 « abtineri ».
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