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HOTĂRÂRE
privind decontarea cheltuielilor de naveta si a ordinelor de deplasare pentru cadrele
didactice care predau la Scoala Gimnazială “Dr. Ion Sirbu”
Consiliul Local al Comunei Eftimie Murgu întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Vazand adresa nr. 546/30.10.2020 privind decontarea navetei si ordinelor de deplasare
a cadrelor didactice pentru anul scolar 2020 – 2021 primita de la Scoala Gimnaziala Dr.
Ion Sîrbu;
Vazand raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei si referatul de aprobare
a primarului comunei Eftimie Murgu privind decontarea navetei si ordinelor de
deplasare pentru cadrele didactice;
In temeiul prevederilor HG 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat Art. 2, alin(1) si
(2) si a Legii nr.1/2011 privind finantarea complementara asigurata din bugetele locale
ale unitatilor administrative-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant;
În temeiul art. art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se acorda decontarea navetei pentru cadrele didactice ale Scolii Gimnaziale Dr.
Ion Sîrbu aferente anului scolar 2020 - 2021 in valoare de 11.000 lei .
Art.2. Se acorda decontarea ordinelor de deplasare pentru cadrele didactice ale Scolii
Gimnaziale Dr. Ion Sîrbu pentru anul scoalar 2020 - 2021 in valoare de 6.000 lei .
Art.3 Se aproba includerea sumelor necesare in bugetul local pe anul 2021.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului
comunei Eftimie Murgu , compartimentul de contabilitate din cadrul primariei;
Art. 5 Prezenta hotarare se înainteaza Instituției Prefectului - Caraș Severin
compartimentelor de resort și se va afișa la loc public ;
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