
      R O M Â N I A               
JUDEłUL HUNEDOARA                                                  
    MUNICIPIUL BRAD                 
    CONSILIUL LOCAL    
                                                                                            
  

       H O T Ă R Â R E A  NR. 55/2011* 
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăŃământ  

care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la 
locul de muncă  în municipiul Brad şi retur 

   
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 

Având în vedere 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 personalul 
didactic de la Centrul bugetar nr. 1 din municipiul Brad, din localitatea de reşedinŃă la 
locul de muncă şi retur.  

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al municipiului Brad.    
 În conformitate cu prevederile art. 276  din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei 
naŃionale şi a InstrucŃiunilor 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 din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

H O T Ă R Ă Ş T E 
   
Art. 1 - Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport din 

localitatea de reşedinŃă  la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitate de 
reşedinŃă efectuate de către cadrele didactice  de la  GrădiniŃa ,,Floare de ColŃ” Brad,  
pe luna februarie  2011  în sumă 238 lei , conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre .  

Art. 2 – Suma prevăzută în Anexă   va fi achitată personalului didactic de către 
Centrul bugetar nr. 1 Brad  în urma virării acesteia de către Serviciul buget, finanŃe, 
contabilitate,  din bugetul local al municipiului Brad. 

 Art. 3  - Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad, 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate – Primăria Brad   

 - GrădiniŃa ,,Floare de ColŃ” Brad 
            
BRAD, 28.04.2011 
                                       

             PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                 CONTRASEMNEAZĂ                             
                         SECRETAR 
                    Radovici Teofil Emilian                  Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru” , 1 consilier absent motivat (Oprişa Ioan Florin)   



 
 
 
 
 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA 
 
        NR. 55/2011 
 
 
 
 
    T A B E L   N O M I N A L 

cu cadrele didactice de la GrădiniŃa ,,Floare de ColŃ” Brad 
 care au efectuat naveta în cursul lunii februarie 2011 

 
 
Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

 
 FUNCłIA 

 DOMICI 
   LIUL 

         
          RUTA 

 Mijloc de 
transport 

 
  Suma 

1. Pleşa Claudia Rodica educatoare Crişcior Crişcior– Brad abonament  78 
2. Cuc Claudia Ramona educatoare Crişcior Crişcior  - Brad abonament  78 
3. Poenar Claudia Maria educatoare  Podele Podele- Brad aut.prop.pers 82 
 TOTAL     238   
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