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ñtiW3r€kiH" 
project de I,otàrdre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele 

didactice din cadrul scofflor de pe raza orasului Comãnçcti 

Consiliul Local al orasului Cománesti, judetul Bacau, Intrunit In sedintà ordinarä 
din data de 23.11.2017. 

Avândin vedere: 

- Adresa nr. 41364 din 13.11.2017 prin care Consiliul de Administratie a! Scolii 
Gimnaziale ,,Ciprian Porumbescu,, ComAneti solicitä decontrarea navetei cadrelor didactice. 

- Adresa nr. 41347 din 13.11.2017 prin care Consiliul de Administratie al Scolii 
Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu,, Comaneti care solicitA decontrarea navetei cadrelor didactice. 

- Adresa nr. 41361 din 13.11.2017 prin care Consiliul de Administratie a! Colegiul 
,,Dimitrie Ghika,, Comäneti care solicita decontrarea navetei cadrelor didactice. 

- Referatul nr. 41370 din 13.11.2017 Intocmit de Directia Economica i Biroul Juridic 
prin care solicita aprobarea decontArii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care 
nu dispun de locuinja pe teritoriul oraului ComAneti. 

- Expunere de motive nr. 41371/ din 13.11.2017 a Primarului oraului Comàne$i 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraului 

Comanefli; 
In conformitate cu prevederile: 

- Intruc;iunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emise de 
cãtre Ministerul Educa;iei, Cercetãrii, 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 aIIm 2 si a! art 115 aIIm 1 lit b din Legea Administratiei Publice Locale fir. 
215/2001, rcpublicatà, cu modificirile si completärile ulterioare, adoptà urmätoarca 

,ILM flfl 
Art.1 Consiliul Local al orasului Comãnesti aproba decontarea sumei de 5.620 lei, 

reprezentand cheltuieli de transport a cadrelor didactice §i personal auxiliar din cadrul scolilor 
de pe raza orasului Comãneti, pentru deplasarile efectuate din localitatea de domiciliu la 
locul de muncA dupa cum urmeazã: 

- coala Gimnaziala ,, Ciprian Porumbescu,, Comane$i - suma de 1.620 lei , pentru 
lunile Septembrie fl Octombrie 2017. 

- Scolii Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu,, Comãneti - suma de 2.600 lei , pentru lunile, 
septembrie i octombrie 2017. 

- Colegiul ,,Dimitrie Ghika,, Comane$i - suma de 1.400 lei, pentru luna septembrie 
2017. 

Art.2 Prezenta hotArâre 
Directiei Economic §i unitAti1 

Precdinte de edinte, f 
* 

Consifier Local, 
Ghiurcã Ion 

Institutiei Prefectului - Judetul Bacãu, 
te pentru ducere la Indeplinire. 

* 	 Contrasemneazä, 
Secretarul oraului, 
jurist Daniela Chirila 

Mr. 171 
Din 23.11.2017 


