ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R EA NR.95/21.11.2012
privind decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice din
unitatea de invătămant pe luna septembrie 2012
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, întrunit în şedinţa de indata;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar privind decontarea contravalorii transportului
cadrelor didactice, pe luna septembrie 2012, raportul de specialitate al serviciului financiar-contabil
nr.4807/19.11.2012; adresa nr. 3003/02.11.2012 a Liceului “Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare; ale art. 105 (alin 2) din Legea nr.1/2011 – Legea Educatiei Nationale; ale art.1 şi 2 din
Instructiunea MECTS nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, cu completările şi modificările ulterioare :
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă plata cheltuielilor transportului cadrelor didactice din localitatea de reşedinţă la

locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pe luna septembrie 2012, in cuantum
de 50% din suma solicitata, ca urmare a lipsei resurselor financiare.
Art.2. Decontarea sumei de 1979 lei se va face de la cap. 65 – Invatamânt, cu încadrarea în limita
creditelor bugetare aprobate pentru anul 2012.
Art.3. Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor justificativ, de către
ordonatorul tertiar de credite (unitatea de invatamânt), care va raspunde de modul de întocmire al calculului
sumelor propuse spre decontare si de modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Primarului oraşului Baia de Aries;
Serviciului financiar-contabil;
Liceului “Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries;

Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Boghian Gheorghe

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

