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HOTĂRÂREA NR. 36/30.07.2019 

privind plata cheltuielilor de deplasarea a cadrelor didactice navetiste pentru luna  iunie  2019 

 

 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 

  Văzând  adresa nr. 523/26.07.2019  a  Şcolii Gimnaziale nr. 1 Poienarii de Muscel prin 

care solicită plata transportului cadrelor didactice navetiste  însoţite de documentele justificative 

(Hotărârea nr.27/12.07.2019  a Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Poienarii de 

Muscel ,foaia colectivă de prezenţă a cadrelor didactice pe luna iunie 2019 ,tabelul nominal cu cadrele 

didactice navetiste  ) ; 

  Având în vedere referatul de aprobare întocmit de primarul comunei și raportul de 

specialitate al compartimentului contabilitate ; 

În temeiul art.105 alin.2 lit. f din Legea educaţiei naţionale nr.1/2001 cu modificările şi 

completările ulterioare şi Instrucţiunile nr.2/17.02.2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice  

emise de Ministerul Educaţiei ,Cercetării ,Tineretului şi Sportului ; 

Luând în considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ; 

În baza  dispozițiilor  art. 129 ,alin.7 ,lit.a  din Codul Administrativ 

(O.U.G. nr. 57/2019 ) potrivit căruia ,,Consiliul Local   asigură, potrivit competenţei sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia ” 

  În  temeiul art.139  ,alin.1 din Codul Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019 )   :  

 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

  Art.1 Aprobă  plata drepturilor băneşti ,reprezentând cheltuieli  de deplasare  pentru 18  

cadre didactice navetiste la unităţile de învăţământ de pe raza comunei Poienarii de Muscel, pentru luna  

iunie   2019  în sumă de  3157  lei conform Anexei nr.1  

Art.2. Anexa   nr.1 face parte integrantă  din prezenta  hotărâre  

  Art.3 Cu aducere la îndeplinire se însărcinează compartimentul contabilitate. 

Art.4   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică comunicată  primarului,Şcolii Gimnaziale nr.1 Poienarii de Muscel   şi Instituţiei Prefectului  

judeţului Argeş pentru control legalitate. 

 

 

 Dată astăzi  : 30.07.2019 

  

 

  Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

             Popescu Bogdan-George                                                        Secretar 

               Boboc Remus Eduard 

 

 Nr.consilieri prezenţi :13 

 Nr. Voturi  -   pentru  :13 

        -împotrivă :0 

 


