
R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.224
privind alocarea sumei  de  1377  lei din bugetul UAT. oraşul Ocna Mureş pe anul 2015 pentru
decontarea cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a  cadrelor  didactice de la Şcoala

Gimnazială ,,Lucian Blaga”, aferenta lunilor septembrie şi octombrie 2015 şi a sumei  de  1641  lei
din bugetul UAT. oraşul Ocna Mureş pe anul 2015 pentru decontarea cheltuielilor cu naveta la şi de la

locul de muncă a  cadrelor  didactice de la  Liceul teoretic,, Petru Maior” din Ocna Mureş, aferentă
lunii octombrie  2015

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară  la
data de 06.11.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1396/03.11.2015 de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere: referatul şi raportul de specialitate nr.16787/ 04.11.2015 ale Direcţiei

economice, referatul nr.5572/02.11.2015 înregistrat la Primăria Ocna Mureş sub nr.16487 din
05.11.2015 şi adeverinţa nr.5573/02.11.2015 înregistrată la Primăria Ocna Mureş sub nr 16488 din
05.11.2015 ale Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş, referatul nr 2384/A/03.11.2015
înregistrat la Primăria Ocna Mureş sub nr.16499/03.11.2015 şi statul de plată nr.2384/03.11.2015
înregistrat la Primăria Ocna Mureş sub nr.16499 /03.11.2015 coroborate cu Legea nr.
273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.2 din
Instrucţiunea MECTS nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, art.105 din Legea
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă nr.
83/2014, art.37,  alin. (2), H.G.R nr 569/15.07.2015;

În temeiul art.36, alin.(4) lit. a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1:  Se aprobă alocarea   sumei  de  1377  lei din bugetul UAT. oraşul Ocna Mureş pe anul
2015 pentru decontarea cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a  cadrelor  didactice de la
Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga”, aferenta lunilor septembrie şi octombrie 2015;

Art. 2: Se aprobă alocarea sumei  de 1641 lei din bugetul UAT. oraşul Ocna Mureş pe anul
2015 pentru decontarea cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a  cadrelor  didactice de la
Liceul Teoretic,, Petru Maior” din Ocna Mureş, aferentă lunii octombrie 2015;

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler;

 Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
- Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş;
-Şcoala Gimnazială,,Lucian Blaga”.

Ocna Mureş, 06.11.2015

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ,
NICOARĂ  MARCELA SECRETAR ORAŞ

PANDOR  NICUŞOR

TOM/TOM ; EXPL7; ANEXE:0 ;   NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:14 ; Voturi “pentru”: 14
.


