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project de hotàrâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cudrele 

didactice din cadrul ccoli1or de pe raza orcçcului Comànçcti 

Consiliul Local al orasului Comänesti, judetul Bacau, Intrunit in sedintä ordinarä 
din data de 27.09.2017. 

A vand In vedere: 

- Adresa nr. 36193 din 12.09.2017 prin care Consiliul de Administralie a! Scolii 
Gimnaziale ,,Ciprian Porumbescu,, Comane$i solicita decontrarea navetei cadrelor didactice. 

- Adresa nr. 36194 din 12.09.2017 prin care Consiliul de Administrajie al Scolii 
Gimnaziale ,,Costachi S. Ciocan,, Comaneti care solicita decontrarea navetei cadrelor 
didactice. 

- Referatul nr. 36372 din 13.09.2017 Intocmit de Directia Economicã i Biroul Juridic 
prin care solicita aprobarea decontArii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care 
nu dispun de locuinta pe teritoriul ora.u1ui Comaneti. 

- Expunere de motive nr. 36372/b! din 13.09.2017 a Primarului orau1ui Comane$i 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orau1ui 

Comane$i; 
In conformitate cii prevederile: 

- Intrucuni1or nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emise de 
cAtre Ministerul Educajiei, Cercetarii, Tineretului §i Sportului, 

In temeiul art. 36 aIIm. 2 lit. d) coroborat cu alin 6, lit a) pet 1 si lit b), art. 45, ali'i 2, 
lit. a), art. 48 aIIm 2 si al art 115 alin I lit b din Legea Administratiei Publice Locale nr. 
215/2001, republicatA, Cu modificârile si completárile ulterioare, adoptA urmätoarea 

nn 
Art.1 Consiliul Local a! orasului Comanesti aproba decontarea sumei de 5.300 lei, 

reprezentand cheltuieli de transport a cadrelor didactice i personal auxiliar din cadrul scolilor 
de pe raza oraului Comaneti, pentru deplasarile efectuate din localitatea de domiciliu la 
locul de inuncã dupa cum urmeazä: 

- Scoala Gimnaziala,, Ciprian Porumbescu,, ComAneti - suma de 2.900 lei , pentru 
lunile martie, aprilie, mai §i iunie si august 2017. 

- Scolii Gimnaziale ,,Costachi S. Ciocan,, Comãneti - suma dc 2.400 lei , pentru lunile, 
aprilie, mai, iunie 2017. 

Art.2 Prezcnta hotArâre se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Bacãu, 
Directiei Economic §i unitatilor §colare sus mentionate pentru ducere la Indeplinire. 

Preedinte de sedinte, - /.......... I 	 Contrasemneazã, 
Consilier Local4 \ 	/ 	. 	. 	 Secretarul orauIui, 

	

Sisca Maria Lau)'>-J 	. I 	jurist Daniela Chirila 

Nr. 136 
Din 27.09.2017 


