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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2015 

 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea 

profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă 

 

      Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în  şedinţa ordinară din data de 19.02.2015, 

Analizând adresa nr. 311/10.02.2015 a Liceului Tehnologic Victor Jinga, înregistrată la Primăria 

Municipiului Săcele cu nr. 5335/10.02.2015, adresa nr. 122/05.02.2015 a Liceului Teoretic George 

Moroianu, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 4873/06.02.2015, adresa nr. 

38/02.02.2015 a Liceului Teoretic Zajzoni Rab Istvan, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu 

nr. 4559/04.02.2015, adresa nr. 152/30.01.2015 a Şcolii Gimnaziale nr. 5, înregistrată la Primăria 

Municipiului Săcele cu nr. 4682/05.02.2015, adresa nr. 94/30.01.2015 a Şcolii Gimnaziale nr. 4 „Fratii 

Popeea”, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 4344/03.02.2015, adresa nr. 

118/02.02.2015 a Şcolii Gimnaziale nr. 1, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 

4243/02.02.2015, adresa nr. 19/10.02.2015 a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 5, înregistrată la 

Primăria Municipiului Săcele cu nr. 5309/10.02.2015, prin care unităţile şcolare menţionate au 

solicitat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Instrucţiunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice şi 

ale Legii nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, decontarea cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2015 pentru 166 cadre didactice şi  

personal didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de 

reşedinţă, în sumă totală de 11.192 lei;  

       Având în vedere Raportul de specialitate nr.  5365/11.02.2015 al Serviciului Financiar, 

Contabilitate,  Salarizare, Buget, Ordonanţare C.F.P.  şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Instrucţiunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice şi ale Legii nr. 

1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi ale 

O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

În temeiul art. 36 alin. (l), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. b); al  art. 45 alin. (1);  al art. 61 alin. (2);  

al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2015 pentru un număr de 166 

cadre didactice şi personal didactic auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă 

localitate decât cea de reşedinţă, în sumă totală de 11.192 lei, conform situaţiilor înaintate de către 

unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele, după cum urmează: 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

-    1 ex. D-l Primar  

-    1 ex. Serviciului  Financiar, Contabilitate,  Salarizare, Buget, Ordonanţare C.F.P. 


