ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 15/09.02.2015
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice,
pentru luna ianuarie 2015
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 105 alin. (2) litera f) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale,
- art. 4 din Ordinul MECTS nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în
sistemul naţional de învăţământ,
- art. 1, 2 şi 5 din Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice,
emisă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Luand in considerare solicitarea nr. 54 din 02.02.2015, întocmita de Scoala Gimnaziala
Frecăţei, înregistrata la Primăria comunei Frecăţei sub nr. 754/02.02.2015, prin care cere
decontarea transportului cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2015.
În temeiul art. 36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1 si lit. b), art. 45, alin. 1,
lit. a) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, modificata si completata ulterir,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 - Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care îşi desfăşoară
activitatea la unităţile de învăţământ din Comuna Frecăţei, în cuantum de 2.822 lei, aferente
lunii ianuarie 2015, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea situaţiei drepturilor băneşti aferente
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare revine consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ.
Art. 3 - Primarul comunei Frecăţei şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art. 4 - Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului comunei Frecăţei
şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Frecăţei si pe
site-ul www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 13 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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