ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de
deplasare
Consiliul Local Murfatlar intrunit in şedinţa ordinara azi, 21.12.2011;
Vazand:
- Proiectul de hotărâre prezentat de Primarul oraşului Murfatlar, Cojocaru Gheorghe;
- Referatul de specialitate întocmit de Serviciul financiar – contabil – Resurse umane;
-Avizul comisiei nr. 1;
-Avizul de legalitate al secretarului orasului Murfatlar;
In temeiul prevederilor Legii nr. 1/2011 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările si completările ulterioare, art. 36 al. 2 , lit. d , al. 6, lit. a punctul 1, al. 6 lit. b, art.
45, art. 115 al. 1, lit b din Legea nr. 215/2001, republicata in anul 2007, Consiliul Local
Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aproba drepturile băneşti personalului didactic care solicita cheltuieli de
deplasare pe luna noiembrie 2011 , in cuantum total de 4464 lei , dupa cum urmeaza:
- 11 cadre didactice cu suma de 2332 lei, pentru Liceul Teoretic Murfatlar ;
- 16 cadre didactice cu suma de 2132 lei, pentru Scoala Generala “ Adrian V.
Radulescu “ ;
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire se insarcineaza Serviciul financiar contabil – Resurse
umane
Art. 3 - Secretarul oraşului Murfatlar va comunica prezenta Primarului orasului
Murfatlar, Serviciului financiar – contabil – Resurse umane, Institutiei Prefectului Judetului
Constanta, precum si tuturor factorilor interesaţi.
- Prezenta a fost adoptata cu .............. voturi pentru, ............. abţineri,
.......... voturi impotriva

PRESEDINTE ,

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

INITIATOR,
PRIMAR,
COJOCARU GHEORGHE
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ORAS MURFATLAR

HOTARAREA
NR. 136 Din 21.12.2011
Privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de
deplasare
Consiliul Local Murfatlar intrunit in şedinţa ordinara azi, 21.12.2011;
Vazand:
- Proiectul de hotărâre prezentat de Primarul oraşului Murfatlar, Cojocaru Gheorghe;
- Referatul de specialitate întocmit de Serviciul financiar – contabil – Resurse umane;
-Avizul comisiei nr. 1;
-Avizul de legalitate al secretarului orasului Murfatlar;
In temeiul prevederilor Legii nr. 1/2011 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările si completările ulterioare, art. 36 al. 2 , lit. d , al. 6, lit. a punctul 1, al. 6 lit. b, art.
45, art. 115 al. 1, lit b din Legea nr. 215/2001, republicata in anul 2007, Consiliul Local
Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aproba drepturile băneşti personalului didactic care solicita cheltuieli de
deplasare pe luna noiembrie 2011 , in cuantum total de 4464 lei , dupa cum urmeaza:
- 11 cadre didactice cu suma de 2332 lei, pentru Liceul Teoretic Murfatlar ;
- 16 cadre didactice cu suma de 2132 lei, pentru Scoala Generala “ Adrian V.
Radulescu “ ;
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire se insarcineaza Serviciul financiar contabil – Resurse
umane
Art. 3 - Secretarul oraşului Murfatlar va comunica prezenta Primarului orasului
Murfatlar, Serviciului financiar – contabil – Resurse umane, Institutiei Prefectului Judetului
Constanta, precum si tuturor factorilor interesaţi.
- Prezenta a fost adoptata cu ........15...... voturi pentru, ......-....... abţineri,
...-....... voturi impotriva

PRESEDINTE,
ILIE CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
REFERAT DE SPECIALITATE
privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport in comun
Având in vedere prevederile Legii nr 1/2011 privind Statutul personalului didactic, care nu dispune de
locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul, i se vor deconta
cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de
munca in localitatea de resedinta. In cazul in care nu exista mijloace de transport in comun intre localitatea de
resedinta si sediul unitatii de invatamant, urmeaza a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100
km parcursi, daca transportul se face cu autoturismul proprietate personala. In cazul in care exista mijloc de
transport in comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se
deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport in comun. Atunci cand transportul
mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului
respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de catre autoritatile
administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de invatamant la
care isi desfasoara activitatea cadrul didactic, in urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice
locale,astfel:
a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin depunerea la sfarsitul fiecarei
luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l
benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfarsitul fiecarei luni de activitate a documentelor
justificative eliberate de unitatea de invatamant, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate
personala;
b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport in comun sau a contravalorii
corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei care isi asigura transportul cu
autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de invatamant.
Având in vedere cele prezentate mai sus si analizând situaţiile centralizatoare depuse de conducerea
unităţilor de invatamant de pe raza oraşului nostru, supunem spre aprobarea consiliului local decontarea
cheltuielilor pe mijloacele de transport in comun pentru luna noiembrie 2011 in suma totala de 4464 lei din care:
- pentru Liceul Teoretic Murfatlar: - 11 cadre didactice cu suma de 2332 lei
- pentru Scoala Generala “ ADRIAN V.RADULESCU ” : - 16 cadre didactice cu suma de 2132 lei

ÎNTOCMIT,
MEMET REISE

