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proiect de hotárâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele 

didactice din cadrul ycolior de PC raza orayului Cománqti 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, Intrunit In sedintä ordinarà 
din data de 29.08.2017 

AvdndIn vedere: 

- Adresa nr. 34578 din 17.08.2017 prin care Consiliul de Administraçie al Scolii 
Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu,, Comaneti solicitA decontrarea navetei cadrelor didactice. 

- Adresa nr. 34580 din 17.08.2017 prin care Consiliul de Administratie a! Colegiului 
Tehnic Dimitrie Ghika, Comàneti care solicita decontrarea navetei cadrelor didactice. 

- Referaful nr. 34585 din 17.08.2017 mntocmit de Direc;ia Economicã §i Biroul Juridic 
prin care solicitã aprobarea decontArii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care 
nu dispun de locuinta pe teritoriul oraului Comäne$i. 

- Expunere de motive nr. 34585/b! din 17.08.20 17 a Primarului orau1ui Comãneti 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local a! ora4ului 

ComAne$i; 
In conformitate cu prevederile: 

- Intructiunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emise de 
cAtre Ministerul Educatiei, CercetArii, Tineretului §i Sportului, 

In temeiul art. 36 aIIm. 2 lit. d) coroborat cu alin 6, lit a) pct 1 si lit b), art. 45, aIim 2, 
lit. a), art. 48 alim 2 Si al art 115 aIim 1 lit b din Legea Administratici Fublice Locale nr. 
215/2001, republicatä, CU modificirile si completärile ulterioare, adoptä urmAtoarea 

Art.1 Consiliul Local a! orasului ComAnesti aproba decontarea sumei de 8.030 lei, 
rcprezentand cheltuieli de transport a cadrelor didactice §i personal auxiliar din cadrul scolilor 
de pe ra.za oraului Comãneti, pentru deplasarile efectuate din localitatea de domiciliu la 
loco] de muncä dupà cum urmeazä: 

- Scoala Gimnaziala ,, Liviu Rebreanu,, ComAnefli - suma de 4.630 lei , pentru lunile 
martie, aprilie, mai §i iunie 2017. 

- Colegiului Tehnic Dimitrie Ghika , Comaneti - suma de 3400 lei , pentru lunile, 
aprilie, mai, iunie si iulie 2017. 

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Instilutiei Prefectului - Judetul Bacau, 
Directiei Economic §i unitAiIor colare sus menjionate pentru ducere la Indeplinire. 


