ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru personalul didactic şi personalul
didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în comuna Aluniş aferente lunii iunie 2015

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă extraordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 4.252 din 09.07.2015 ;
Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabililitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Aluniş nr. 4.251 din 09.07.2015 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Prevederile art. 105 alin. (2), litera f) şi art. 276 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Prevederile art. 2 din Instrucţiunea nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor
didactice emisă de Ministrul Educaţiei, Cercetări, Tineretului şi Sportului,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă decontarea cheltuielilor cu naveta pentru personalul didactic şi
personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în comuna Aluniş aferente lunii iunie
2015, în sumă de 1.943 lei.
Art.2. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;
Directorului Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Costescu” Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 13 iulie 2015, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
PREŞEDINTE,
Consilier local
Ana Stroescu

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
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