
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
   ORAŞUL BORSEC
 CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A      Nr.16/2016
Privind decontarea navetei cadrelor didactice

Consiliul local oră enesc Borsecș
Având în vedere cererile depuse de către 9(nouă) cadre didactice 

prin care solicită decontarea contravalorii abonamentelor lunare de călătorie din 
localită ile de domiciliu la Borsec, precum i Hotărârea nr.1ț ș  /25.01.2016 al 
Consiliului de Administra ie al Liceului Tehnologic  „Zimmethausen”Borsec cu privire ț
la  decontarea navetei cadrelor didactice pe luna noiembrie i decembrie   2015.ș

Luând în considerare prevederile  art.2 din  Instruc iunile ț
nr.2/2011 a ministrului educa iei, cercetării, tineretului i sportului privind ț ș
decontarea navetei cadrelor didactice, art.105(2), lit.f, din Legea nr.1/2011, privind 
legea educa iei na ionale cu modificările i completările ulterioare aduse de ț ț ș
Ordonan a Guvernului României nr.49/2014, Hotărârea Guvernului României ț
nr.569/2015 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul na ional de ț
învă ământ, prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu ț ț
modificările i completările ulterioare precum i  Hotărârea  Consiliului local ș ș
oră enesc Borsec nr.11/2016, privind aprobarea bugetului   local pe anul 2016.ș

Văzând avizul favorabil al comisiei buget finan e din cadrul ț
Consiliului local oră enesc Borsec.ș

În temeiul dispozi iunilor art.39(1), art.36(2), lit.d), art.36(6), lit.a,ț
act.19, lit.b), art.45(2), art.115 art. 115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată
privind administra ia publică locală cu modificările i completările ulterioare,ț ș

H O T Ă R E Ş T E

Art.1. Aprobă decontarea drepturilor băne ti aferente personalului ș
didactic care a solicitat cheltuieli de deplasare din localitatea de re edin ă la locul de ș ț
muncă Borsec pentru luna noiembrie i decembrie  2015,   în suma deș  3138 ,00 lei

Art.2.  Plata se va efectua din creditele bugetare deschise pe seama
Liceului Tehnologic ” Zimmethausen” Borsec în acest sens.

Art.3.  Prin  grija  secretarului  unită ii  administrativ  teritorialeț
Borsec,  prezenta  hotărâre  se  aduce  la  cuno tin a  publică  prin  afi aj  la  sediulș ț ș
primăriei.

         Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se încredin ează  compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate a ț
primarului în colaborare cu directoarea Liceul Tehnologic  „Zimmethausen „Borsec.
                          Art.5. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale Borsec,ț
prezenta hotărâre se înaintează:
                                    Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativ.ț

        Liceului Tehnologic  „ Zimmethausen” Borsec
        Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului.    

Borsec, la  01 februarie    2016

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
            Benkes Zsolt
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