ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.54/31.07.2017
privind decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
Liceul „Dr.Lazăr Chirilă” de la localitatea de reşedinţă la locul de munca şi de la locul de muncă
la localitatea de reşedinţă, pe luna mai 2017
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judetul Alba, întrunit in şedinţă ordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotarâre iniţiat de primar privind decontarea contravalorii
transportului cadrelor didactice din unitatea de învăţământ Liceul „Dr.Lazar Chirilă”, de la localitatea de
reşedintă la locul de munca şi de la locul de munca la localitatea de reşedintă, pe luna mai 2017, raportul de
specialitate ale serviciului financiar-contabil nr. 3429/26.07.2017 precum si adresa Liceului „Dr.Lazăr
Chirilă” nr.2064/03.07.2017; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul
consiliului local; propunerea d-lui cons. Bora Gheorghe in sensul decontarii contravalorii transportului in

procent de 100% ;
Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare; ale art.105 alin.(2) lit.”f” din Legea nr.1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, art.2 din
Instrucţiunea MECTS nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; art.45 alin.(2) lit.a, din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
In temeiul art.45 si ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic. Se respinge proiectul de hotarare initiat de primar privind decontarea transportului cadrelor
didactice pe luna mai 2017, din lipsa de cvorum.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului – judetul Alba;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Serviciului financiar – contabil;
Liceului „Dr.Lazăr Chirilă” Baia de Arieş;
Se afişează pe site-ul si la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş.

Pentru prezenta hotărâre s-a votat cu 6 voturi favorabile si 5 abtineri, din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului – judetul Alba;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Serviciului financiar – contabil;
Liceului „Dr.Lazăr Chirilă” Baia de Arieş;
Se afişează pe site-ul si la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş.

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Ignat Maria

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

