
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDITI

      H O T Ă R Â R E
cu privire la  aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din

Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi

 Consiliul local al comunei Suditi judetul Ialomita,examinand:
Expunerea de motive a primarului comunei,înreg.la nr.  din.2014
 Adresa nr. 915 din  11.11.2014 a Scolii gimnaziale Apostol D. Culea  Suditi, 
Referatul compartimentului  Contabilitate  din cadrul Primariei comunei 

Suditi,inregistrat la nr. 5574v din 21.11 .2014,din care rezultă existența sumelor în 
bugetul local pentru efectuarea plății  ;

Raportul comisiei de specialitate  Agricultura,activitati economico-
financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,protectia mediului si turism;

In conformitate cu:
Prevederile art.105 lit. f din legea nr. 1/05.01.2011 ,legea educatiei  nationale;
Prevederile art. 1 ,2 si 5  din Instruct. nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

In temeiul  art. 36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1 si lit. b), art. 45, 
alin. 2, lit. a) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,adopta prezenta 

 HOTĂRÂRE

Art.1  .- Se aprobă decontarea  sumei de 3152  lei  reprezentînd cheltuielile efectuate 
de   cadrele  didactice din cadrul Scolii gimnaziale  „Apostol D Culea” Suditi, care nu 
detin o locuinta in comuna,pentru deplasarea efectuata din localitatea de resedinta la locul
de munca si retour,  după cum  urmează :

-1445  lei-pentru luna septembrie 2014,
-1707  lei-pentru luna octombrie  2014,

       Art. 2 - Prezenta  hotărîre , adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 din 
legea nr. 215/2001,se  comunica Instituţiei Prefectului ,judeţul Ialomiţa,pentru controlul 
legalitatii si Primarului comunei Suditi pentru aducerea la indeplinire prin 
compartimentele de specialitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul  
www.primariasuditi.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier, ARION  CONSTANTIN

Contrasemneaza,
Secretarul comunei ,jr.VASILE IOANA

Adoptată la  Sudiți,
Astăzi, 28. 11.2014
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