
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI.MAGLA$I
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA I{R. 42
privind: aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice navetiste pe

luna mai a anului 2015

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-Mdglaqi, jude{ul VAlcea,

intrunit in gedintd ordinard, astdzi 30.06.2015, la care participd un numlr de

i 3 consilieri comunali din numarul total de 13 aleqi in funclie;

LuAnd in dezbatere expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre

iniliat de cdtre primarul comunei, privind aprobarea decontarii transporfului

cadrelor didactice navetiste pe pe luna mai a anului 2015;
AvAnd tn vedere:

- raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Pdugeqti-Mdglaqi, inregistrat la nr. 3894 din data de 04.06.2015, prin

aare se propune aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice

navetiste pe luna mai a anului 2015:
-adresa Consiliului de administraJie al $colii Gimnaziale ,, Achim Popescu"

nr. 1041 din 04.06.2015 privind solicitare decontare transporl cadre didactice

navetiste pe luna mai 2015;

Jin6nd cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul

consiliului locai, precum qi de raportul de avrzare a proiectului de hotdrdre,

intocmit de secretarul comunei ;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 112011 privind educaJia

natioanald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare , ale art. 1, lit. ,,a" si ale

art.2 din Instrucliunile Ministerului Educaliei qi Cercetdrii nr.212011 privind
decontarea navetei cadrelor didactice;

i.r baza art. 36 alin. (6), lit. ,,b" din Legea ff. 21512001,

administralia publicd 1ocal6, republicat6., cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

intemeiulart,45 alin.(2) qi aart. 115 alin. (1), lit.,,b", alin. (3), (5),

(6) din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicata,

cu modificarile si completarile ulterioare, cu 13 voturi < pentru > , adoptd

urmdtoarea:

HOTARARE

ART.I Se aprobd decontarea transportului cadrelor didactice navetiste pe

luna mai a anului 2015, in sum[ totald de 1.854 lei.



ART.2 Primarul localitdlii va lua mSsuri pentru ducerea la indeplinire a

prezentei hotdrAri prin compartimentele de specialitate.

ART.3 Prezenrta hotdrAre se comunicd prin intermediul secretarului

comunei P6uqegti-M[glaqi, in termenul prevazut de lege, primarului comunei,

Institu{iei Prefectului-judetul Valcea qi se aduce la cunoqtin{a publicd prin

publicare pe saitul primdriei.
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