ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din
unitățile de invățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –
teritorială a orașului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2019
Primarul orașului Avrig,
Având in vedere:
- solicitarea Liceului Tehnologic Mârșa inregistrată la Primăria ora șului Avrig
sub nr.11.772 / 06.05.2019;
- solicitarea Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr Avrig inregistrată la Primăria
orașului Avrig sub nr.13.163/20.05.2019;
- solicitarea Școlii Gimnaziale Avrig inregistrată la Primăria ora șului Avrig sub
nr.13.184/20.05.2019;
- raportul de specialitate nr.13.334 / 21.05.2019, intocmit de Directia
economica, privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului
Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2019;
In conformitate cu prevederile:
- art.2 din Instructiunea nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor
didactice emisa de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
- art.105 alin.(2) lit.f si art.276 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificari si completari ulterioare;
- art.5 alin (1) si (2) si art.7 alin.(12) din H.G. nr.569/2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la
locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din
invatamantul preuniversitar de stat;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.b, art.45 alin.(2) lit.a si art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1: (1) Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de
invățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a ora șului
Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2019, după cum urmează:
- Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr Avrig –5.378 lei ;
- Liceul Tehnologic Mârșa – 4.114 lei;
- Școala Gimnazială Avrig – 3.868 lei;
(2) Consiliile de administrație și Directorii unitătilor de invă țământ răspund de
corectitudinea și legalitatea situațiilor privind decontarea navetei cadrelor didactice.
Art.2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei, se incredintează primarul ora șului
Avrig prin Direcția Economică și Directorii unitătilor de invă țământ.
Art.3: Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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