ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 42
din 11 decembrie 2013
privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
Consiliul local al comunei Livezeni, judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- raportul compartimentului contabilitate care propune iniţierea unui proiect de hotărâre
privind decontarea transportului cadrelor didactice,
- adresa Consiliului de administraţie al Şcolii generale Benedek Elek din comuna
Livezeni,nr.1355/2013 prin care solicită decontarea cheltuielilor de transport pentru luna
noiembrie 2013,
- art.105 alin.(2) lit.f) şi art.276 din Legea nr.1/2011,Legea Educaţiei Naţionale,
- instrucţiunile nr.2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice,emise
de Ministerul Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi Sportului ,
In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(6) pct.19 lit.b) şi art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun personalului
didactic din unităţile de învăţământ de stat de pe raza comunei Livezeni,din localitatea de
reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă,
pentru luna noiembrie 2013 ,în sumă totală de 2351 lei.
Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul
contabilitate.
Art.3. Copia prezentei hotărâri se comunică:
-Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
-Primarului comunei Livezeni
- Compartiment contabilitate
- Scolii generale Benedek Elek –Livezeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Vultur Cristian

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia
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