ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BOISOARA
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 – 2020
H O T Ă R Â R E A nr. 37
PRIVITOR LA: Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei
cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala gimnazială din
Comuna Boisoara;
Consiliul Local al Comunei Boisoara, judetul Valcea, intrunit in sedinta
ordinara in data de __.06.2017, la care participa un numar de 9 consilieri din
totalul de 9 consilieri in functie;
Vazand ca prin Hotararea Consiliului Local nr. 33 din 26.06.2017,
dl.Leon Ion a fost ales presedinte de sedinta.
Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat sub
nr.1676/20.06.2017, prezentat de catre viceprimarul comunei si expunerea
de motive inregistrata sub nr. 1677/20.06.2017, prezentata de primarul
comunei , prin care se propune aprobarea decontarii navetei cadrelor
didactice de la Scoala Gimnaziala Boisoara, judetul Valcea;
Tinand cont de raportul de avizare al raportul comisiei pentru programe
de dezvoltare economico-sociale, buget finante, administrarea domeniului
public si privat al comunei,gospodarie comunala, protectia mediului servicii
si comert inregistrat la nr.1697 din 23.06.2017,raportul comisiei pentru
invatamant, sanatate, cultura, activitati sportive si de agrement, inregistrat
sub nr.1700 din 23.06.2017 si raportul comisiei pentru administratie publica
locala juridica,apararea ordinii publice si a drepturilor cetatenesti,inregistrat
la nr.1701 din 23.06.2017, prin care se avizeaza favorabil proiectul de
hotarare;
Vazand si raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit
de catre secretarul Comunei Boisoara si inregistrat sub nr.1680 din
20.06.2017.
Avand in vedere adresa Scolii Gimnaziale Boisoara nr. 306/13.06.2017;
În conformitate cu prevederile art.105 alin.2 lit.f şi a art.276 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi a
art.1 şi art.2 din Instrucţiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor
didactice emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

coroborat cu art.36 alin.2 lit.d şi alin.6 lit.a din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.1 şi a art.115 alin.(1) lit.b din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice
care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ din comuna
Boisoara, pentru lunile februarie – mai 2017 in suma totala de 2723,50 lei,
defalcate pe luni astfel:
- februarie 2017 - 583 lei
- martie 2017 - 886,50 lei
- aprilie 2017 – 384 lei
- mai 2017 – 870 lei
Art.2. (1) Decontarea sumelor se face din cap.65.02 „Învăţământ”, Titlul
"Bunuri şi servicii".
(2) Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice se face pe
baza documentelor justificative, de către ordonatorul terţiar de credite unde
îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic.
(3) Ordonatorul terţiar de credite răspunde de modul de întocmire a
calculului aferent sumelor propuse spre decontare.
Art.3. Primarul comunei Boisoara prin compartimentul financiar
contabilitate al Primăriei comunei Boisoara şi ordonatorul terţiar de credite
al unităţii de învăţământ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, iar secretarul comunei o va transmite primarului comunei,
compartimentului financiar contabilitate, Şcolii Gimnaziale, comuna
Boisoara, Instituţiei Prefectului -Judeţul Vâlcea şi o va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare.
BOISOARA
26.06.2017
PRESEDINTE DE SEDINTA,
LEON ION

CONTRASEMNEAZA
p. SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

