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proiect tie Isotàrâreprivind decontarea eke!! uielior de transport pentru 
cadrele didactice din cadrul co1ilor de pe raza orasului Cománçcti 

Consiliul Local at orasului ComAnesti, judetul Bacau, Intrunit In sedintá ordinarä 
din data de 15.02.2018 

AvândIn vedere: 
- Adresa nr. 21002 din 05.02.2018 prin care Consiliul de Administratie al Scolii 

Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu,, Comaneti solicitä decontrarea navetei cadrelor didactice. 
- Adresa nr. 21004 din 05.02.2018 prin care Consiliul de Administratie a! Colegiului 

,,Dimitrie Ghika,, Comanefli solicita decontrarea navetei cadrelor didactice; 
- Referatul nr. 21005 din 05.02.2018 intocmit de Directia Economica §i Biroul Juridic 

prin care solicita aprobarea decontari cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care 
nu dispun de locuinta pe teritoriul oraului Comaneti; 

- Expunere de motive nr. 21006 din 05.02.2018 Primarului oraului Comàne$i; 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local a! oraului 

Comane$i; 
In conformitate cit prevederile: 

- Intructiunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emise de cätre 
Ministerul Educaiei, Cercetarii, Tineretului i Sportului. 

In temeiul art. 36 aIim 2 lit. d) coroborat cu alin 6, lit a) pet! si lit b), art. 45, alin 2, lit. a), art. 48 
alin 2 si at art 115 alin 1 lit b din Legea Administratiei Publice Locate nr. 215/2001, republicatä, 
cu modificàrile si completirile utterioare, adoptä urmàtoarea 

nUE 
Art.!. Consiliul Local a! orasului Comanesti aprobà decontarea sumei de 3.800 lei, 

reprezentand cheltuieli de transport a cadrelor didactice §i personal auxiliar din cadrul scolilor 
de pe raza oraului Comäneti, pentru deplasärile efectuate din localitatea de domiciliu la 
locul de muncã dupa cum urmeazä: 

- coaIa Gimnaziala ,, Liviu Rebreanu,, Comanefli - suma de 2.600 lei , pentru lunile 
decembrie 2017 i ianuarie 2018 

- Colegiul Tehnic ,, D. Ghika,, Comaneti - suma de 1.200 lei pentru luna decembrie 
2017. 

Art.2 Prezenta hotArare se va comunica Institutici Prefectului - Judetul Bacäu, 
Directiei Economic §i unitatilor scolare sus mentionate pentru ducere la Indeplinire. 
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Preedinte de sedi4e,/t*,/1T-.~1"\ 	Contrasemneazá, 
Consiier LociI,j7 	Secretarut oraului, 

Laic Robert ConstliIdh\ 	Vt- 	 jurist Daniela Chinla 
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