ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 236
privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă
a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile august, septembrie și octombrie 2016

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.11.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1359/22.11.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatele şi rapoartele de specialitate nr.17449/25.10.2016,
17450/25.10.2016 și 19135/21.11.2016 ale Direcţiei economice, coroborate cu avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local, 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, O.U.G. nr. 83/2014, art.37, alin. (2) şi H.G. nr.569/2015
privind aprobarea normelor metodologice pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă alocarea sumelor necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de
la locul de muncă a cadrelor didactice navetiste din orașul Ocna Mureș după cum urmează:
1. Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureş – suma de 3563 lei, din care 55 lei aferentă lunii
august 2016, 1563 lei aferentă lunii septembrie 2016 și 1945 lei aferentă lunii octombrie 2016.
2. Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș - 1502 lei, din care 745 lei aferentă lunii
septembrie 2016 și 757 lei aferentă lunii octombrie 2016.
3. Liceul Tehnologic Ocna Mureș - suma de 3199 lei, din care 1515 lei aferentă lunii septembrie
2016 și 1684 lei aferentă lunii octombrie 2016.
Art. 2: 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;
- Celor trei unități școlare vizate.
Ocna Mureş, 29.11.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN
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