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HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice
pentru luna iunie 2018
Consiliul local al comunei Dichiseni, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară
în ziua de 31.07.2018,
Având în vedere :
1.

2.

3.
4.
5.

Prevederile art.105, alin.(2), lit.f, art 304 alin.(14) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011
cu Instructiunile nr. 2/17.02.2011 si Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2)
lit.f din Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice
si didactic-auxiliare
HGR nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar,
Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Dichiseni
inregistrate sub numerele 2620 / 10.07.2018;
Prevederile HCL nr. 62 / 31.05.2018 privind alegerea președintelui de ședință;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dichiseni, juridic,
invatamant şi buget;

In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Aprobă cheltuielile pentru transportul cadrelor didactice pentru luna iunie în suma
de 2.942 lei.
Art. 2. Primarul comunei, prin Compartimentul Financiar-Contabil, răspunde de ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesaţi.
PREȘEDINTELE SEDINȚEI,
Gheorghe CEALÎCU
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
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