
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

  

HOTĂRÂREA NR. 18 

              din 27 martie 2013 

 

 

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de muncă,  

hpentru cadrele didactice navetiste 

 

 

Primarul oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş .  

Avand in vedere prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, 

prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011 privind 

decontarea navetei cadrelor didactice;  

- prevederile art. 8 alin (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgentă a 

Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 

privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;  

- prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului 

plătit din fonduri publice;  

- prevederile art. 1. alin. (1) litera „a” si „b” din OUG nr. 19/16.05.2012 privind aprobarea unor 

măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;  

Examinând: 

- expunerea de motive a primarului nr. 114/23.01.2013, raportul compartimentului de specialitate 

al compartimentului de buget-finanţe;  

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.”d, coroborat cu alin. (6), lit.” a „ pct. 1 şi art. 45 alin. (1) din Legea 

nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si  compeletările 

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1. Se aprobă decontarea sumelor reprezentând cheltuieli de navetă pentru cadrele didactice 

de la Liceului Teoretic Bocskai Istvan şi Şcoala Gimnazială din Miercurea Nirajului in vederea 

deplasărilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, reprezentând contravaloarea 

unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform deconturilor depuse  de conducerea 

celor două unităţi de învăţământ.  

Art. 2. Compartimentul de buget-finanţe şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate a 

primarului oraşului Miercurea Nirajului va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3. Hotărârea se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Liceului Teoretic Bocskai 

Istvan şi la cunoştinţă publică. 

 

 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

          Keresztesi Ernő Barna          Secretar 

                              Nagy Zsigmond 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

 

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele 

didactice navetiste, de la Liceul Teoretic Bocskai Istvan 

 

 

Primarul oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş .  

Avand in vedere prevederile art. 276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale, 

prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011 privind 

decontarea navetei cadrelor didactice;  

- prevederile art. 8 alin (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 

privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;  

- prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului 

plătit din fonduri publice;  

- prevederile art.1. alin. (1) litera „a” si „b” din OUG nr. 19/16.05.2012 privind aprobarea unor 

masuri pentru recuperarea reducerilor salariale;  

Examinand: 

- expunerea de motive a primarului nr........, raportul compartimentului de specialitate 

nr................;  

- procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Liceului Teoretic 

Bocskai Istvan în data de.................;  

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.”d „ coroborat cu alin. (6) lit.” a „ pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din 

Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si  compeletările 

ulterioare;  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1. Se aprobă decontarea sumei de................ lei reprezentând cheltuieli de navetă pentru 

cadrele didactice de la Liceul Teoretic Bocskai Istvan, in vederea deplasărilor efectuate din localitatea 

de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in lunile ............................... 2012, reprezentând contravaloarea 

unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2. Compartimentul de buget-finanţe şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate a 

primarului oraşului Miercurea Nirajului va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3. Hotărârea se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Liceului Teoretic Bocskai 

Istvan şi la cunoştinţă publică. 

 

 

          INIŢIATOR, PRIMAR                              Avizat: 

                    Tóth Sándor     SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                  

          Nagy Zsigmond  
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