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JUDETUL MARAMURES 

ORASUL TAUTII-MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL 

 

                          HOTARAREA  
             Nr. 182 din 29.11.2018 

privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti  aferente  personalului didactic din cadrul 

Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare 

pentru luna octombrie 2018,  
 

         Consiliul local  al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta  ordinara in data de 

29.11.2018 
 Având în vedere: 

-         Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil, nr. 14.016/ 26.11.2018; 

-         Solicitarea Conducerii Liceului „Traian Vuia” nr. 2682/23.11.2018, inregistrata la Primaria Tautii 

Magheraus cu nr. 13.959/26.11.2018, ca urmare a aprobarii Consiliului de administratie, insotite de 

catre tabelele  centralizatoare cuprinzând cadrele didactice si sumele la care sunt indreptatite, pentru 

luna octombrie 2018 

-         Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus 

          Tinand cont de prevederile legale: 

-    art.105 alin.(2) lit.f din  Legea nr.1/2011 Legea Educatiei Nationale cu modificarile ulterioare, 

-     art. 4 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3753/2011, respectiv art. 1, 2 şi 5 din Instrucţiunea nr. 2/2011 privind 

decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului; 

In temeiul prevederilor art. 36,  alin. 6, lit. a), pct. 1 şi lit. b), respectiv art. 45 din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

           HOTARASTE:   
 

Art. 1 Se aproba alocarea sumei totale de 7.281 ,00 lei, reprezentand cheltuieli de 

transport pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar care isi desfasoara activitatea in 

cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii-Magheraus si unitatile scolare din subordine, pentru deplasarile 

efectuate din localitatea de resedinta la locul de munca şi retur, pentru luna octombrie 2018, conform 

tabelelor centralizatoare inaintate de catre Conducerea Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus. 

 Art. 2  Responsabilitatea existentei documentelor doveditoare privind decontarea  

cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, este a celor care au intocmit si semnat tabelele. 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Serviciul 

financiar contabil din cadrul  primariei Orasului Tautii Magheraus si directorul Liceului Tehnologic 

„Traian Vuia”. 

  Art.4   Prezenta se comunica la: 

     -  Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş; 

           -  Primarul Orasului Tautii Magheraus; 

           -  Serviciul financiar contabil al primariei, 

           -  Liceul „Traian Vuia” Tautii Magheraus; 

 

                                                             Presedinte de ședință 

                                                               Pop Călin-Dumitru 

                                                                                       

                                  Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan     

 

     

 

Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr . 182/29.11.2018        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


