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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferente lunii februarie 2021

Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2021;

-

-

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Luând act de:
Solicitarea transmisă de către Liceul Teoretic „Gh. Lazăr” Avrig înregistrată sub nr.
6076/12.03.2021 privind decontul cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice;
Solicitarea transmisă de către Școala Gimnazială Avrig înregistrată sub
nr.5969/11.03.2021 privind decontul cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice;
Solicitarea transmisă de către Liceul Tehnologic Mârșa înregistrat sub nr.
5970/11.03.2021 privind decontul cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ;
Referatul de aprobare nr. 6932/22.03.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică, înregistrat sub
nr. 6391/16.03.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 2 din Instrucţiunea nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice emisă de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
art.105 alin. (2) lit. f) si art. 276 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificări și
completări ulterioare;
art.5 alin (1) și (2) și art.7 alin. (12) din H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a
cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de
stat;
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În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1) și alin. (2) lit. c), alin. 139 alin. (1) coroborat cu
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferente
lunii februarie 2021 după cum urmează:
Nr. crt.

Unitate de învățământ

Sumă (Lei)

1

Liceul Teoretic „Gh. Lazăr” Avrig

7.642 lei

2

Școala Gimnazială Avrig

5.089 lei

3

Liceul Tehnologic Mârșa

4.236 lei

(2) Consiliile de administrație și Directorii unităților de învățământ răspund de
corectitudinea și legalitatea situațiilor privind decontarea navetei cadrelor didactice.
Art.3 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului orașului Avrig, prin
Direcția Economică și directorii unităților de învățământ.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.5 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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