
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 94/2015
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna iunie 2015

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE iniţiat de către Primarul Municipiului Brad,

precum şi EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea
decontării cheltuielilor efectuate cu mijloacele de transport în comun şi cu autoturismele proprietate
personală de către cadrele didactice şi didactice auxiliare din cadrul  unităţilor  de învăţământ cu
personalitate juridică din Municipiul Brad, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, pentru
luna iunie 2015;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad,
respectiv: comisia de studii economice, prognoze, buget, finanţe; comisia pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement;  comisia pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

În conformitate cu prevederile art. 105 alin.2  lit. f  şi ale art. 276 din Legea nr. 1/2011 a
educaţiei naţionale, precum şi ale Instrucţiunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor
didactice;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 4 lit.,,a” alin. 6 lit.,,a” pct. 1 şi art. 45 alin. 2 lit. „a” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. - Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport din localitatea de reşedinţă
la locul de muncă şi retur, efectuate de către cadrele didactice şi didactice auxiliare de la Grădiniţa
,,Floare de Colţ” Brad  pentru luna iunie 2015, în sumă de 1.034 lei, conform Anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport din localitatea de reşedinţă
la locul de muncă şi retur, efectuate de către cadrele didactice şi didactice auxiliare de la Şcoala
Gimnazială ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad pentru luna iunie 2015  în sumă de 1.367 lei, conform
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport din localitatea de reşedinţă
la locul de muncă şi retur, efectuate de către cadrele  didactice auxiliare de la Şcoala Gimnazială
,,Mircea Sântimbreanu” Brad pentru luna iunie 2015, în sumă de 1.714 lei, conform Anexei nr. 3 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport din localitatea de reşedinţă
la locul de muncă şi retur, efectuate de către cadrele didactice şi didactice auxiliare de la Colegiul
Naţional ,,Avram Iancu” Brad  pentru luna iunie 2015,  în sumă de 2.128,17 lei, conform Anexei nr. 4
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 5. – Sumele prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4  vor fi achitate cadrelor didactice şi
didactice auxiliare în urma virării acestora de către Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din bugetul local al Municipiului Brad.

Art. 6. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Grădiniţei ,,Floare de Colţ” Brad;
- Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad;
- Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad;
- Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad.

Brad, 24.07.2015

Contrasemnează
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