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RoMÁNIA
JUDETUI- IIARGHITA
MU N IC IP IU L G H I.oR Gf/p/üI

se certificiailel,fiarea

coJvsÍÍ.'UL LocAL

priuind

HOTARAREA nr.2OOl2OL4

aprobarea pla{ii drepturilor cadrelor didactice din ca"drul unitd.tilor de
tnudld"md.nt din Glrcorgh.eni, c{tre solicitd. cheltuieli de deplasare

Consiliut Local al Municipiului

Gheorgheni,

in qedinta ordinará, {inutá la data de 20 noiembrie 2oI4,
Avánd in vedere:
Expunerea de motive a Primarului municipiului Gheorgheni - inregistratá sub nr.
1 0 9 4 6/ 2 0 1 4 ;
Raportul de specia1itate al persoanei responsabile cu invá!ámánt,
dl. Fejér Li"szló,
din cadru1 aparatului
de specialitate al primarului
municipiului
Gheorghení,
ínregistrat sub nr.Io9a7 l2ola;
Adresa nr.L26O /2OI4, respectiv Procesul-verbal din data de 20.7O.2OI4 al
Consiliului de administralie
al Liceului Teoretic Salamon Ernő din Gheorgheni _
ínregistratá la Municipiul Gheorgheni sub nr.10569 l2ola;
Adresa nr.2IIB/2014, respectiv Hotárárea din data de 04.II.2014 a Consiliului de
al Liceului Tehnologic Fogarasg Mihdty din Gheorgheni _ inregistratá
administralie
la Municipiul Gheorgheni sub nr.LOBO4/20L4;
Adresa nr.2419/2o14, respectiv Hotárárea din data de 10.11'2oI4 a Consiliului de
administralie
al Colegiului Tehnic Batthgang Ignac din Gheorgheni _ inregistratá la
Municipiul Gheorgheni sub nr.10960 /2014;
Adresa nr.Io72l2oI4,
respectiv Hotárárea nr.B2l07.II.2oI4
a Consiliului de
_ ínregistratá la
administrafie
Gimnazia|e
Vaskertes
din
Gheorgheni
al
$colii
Municipiul Gheorgheni sub nr.10967 /2014;
privind aprobarea bugetului de venituri Ei cheltuielí a1
H.C.L. nr.I3l2oI4,
Municípiului Gheorgheni pe anul 2oI4 qi estimári pentru anii 2o75_2ol7, cu
rectiÍicárile ulterioare ;
rapoartele
constituite
comisiilor
de specialitate
din cadru1 Consíliul
Local
Gheorgheni:
Administrarea patrimoniului, buget, finan{e, crearea surselor de uenitui proprii;
Ínud{amant, tineret, sport, agrement.
Luánd in considerare prevederile:
art.1o5, a|in. (2),lit. f) din Legea nr.Il2o11, a educaliei naliona1e, cu modi|rcárile qi
completárile ulterioare - Legea nr,7 /2014;
privind decontarea navetei cadrelor
Instrucfiunea nr.2 dín 1'7'o2,2oII a MCEST,
didactice:
Legii nr. 356/20 13, legea bugetului de stat pe anul 2OI4 - nota 5 din anexa nr. 5;
privind finanlele publice locale, cu modificárile Ei completárile
Legii nr.273l2006,
ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2\,lit. b), raportat la alin. (4), 1it. a), alin. (2), lit. d,
raportat la alin. (6), lit. a) pct. 1 qi ale art.45, alin. (2), lit. a) coroborat cu art. 115 alin.(i)
publicá localá, republicatá, cu
lit. b) din Legea nr. 215/2oo1 privind administralia
modificárile qi completárile ulterioare,

,:';:l;il;,';Fllffi;
HOTARA$TE:
Art.1 - Se aprobá plata drepturilor cadrelor didactice, care solicitá cheltuieli de
deplasare, din cadrul Líceului Teoretíc Salamon Ernő din Gheorgheni in conformitate cu
propunerea Consiliului de Administra{ie al acestuia, pentru luna octombrie 2OI4
in
valoare totalá de 4oo'oo lei.
Art.2 - Se aprobá plata drepturilor cadrelor didactice care solicitá cheltuieli de
Tehnologic
Fogarasg
Míhőlg
din Gheorgheni
in
deplasare, din cadrul
Liceului
pentru lunile
conformitate cu propunerea Consiliului
de Administra{ie al acestuia,
septembrie 2074 9i octombrie 2oI4, in valoarea totalá de 392'oo lei din care: suma de
2OI,OO lei pentru luna septembrie 2OI4 gi suma de 191,00 lei pentru luna octombrie 2OI4.
Art.3 - Se aprobá plata drepturilor cadrelor didactice, care solicitá cheltuieli de
deplasare, din cadrul Colegiului Tehnic Batthgőng lgnác
din Gheorgheni in conformitate
pentru
propunerea
lunile: iulie-octombrie 2OI4,
cu
Consiliului de Administralie al acestuia,
in valoare totalá
de 543,oo lei, din care: Suma de 59,00 lei pentru iulie qi august 2oI4;
suma de 253,00 lei pentru luna septembrie 2OI4 Ei 231,00 lei pentru luna octombrie 2OI4.
Art.4 - Se aprobá plata drepturilor cadrelor didactice, care solicitá cheltuieli de
d'in Gheorgheni in conformitate cu
deplasare, din cadrul $colii Gímnazíale Voskertes
propunerea Consiliului
de Adminístralie al acesteia, pentru 1una noiembrie 2ol4, in
valoarea totalá d'e 2.076,00 leí
Art.S - (1) Plata efectivá a drepturilor aprobate prin prez.enta se va realiza de cátre
unitálile de invá!ámánt, cu incadrarea in bugetul de venituri qi cheltuieli aprobat'
(2) Conducerile unitá{ilor de invá!ámarrt poartá intreaga ráspundere pentru
respectarea strictá a prevederilor legale ce reglementeazá drepturile astfel stabilite de
asemeni, pentru plata acestora.
Art.6 _ Prevederile prezentei hotáráre vor Íi duse la indepliníre de cátre conducerile
unitálilor de invá{ámánt enumerate la art. l_4.
_ judelul Harghita,
Art.7 _ Prezertta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului
economice
din cadrul
qi se comunicá:
Gheorgheni, Direc{iei
Primarului
municipiului
Gheorgheni,
municipiului
aparatului
de specialitate al primarului
9i unitá{ilor de
invátámánt interesate.

Gheorgheni, la data de 20 noiembrie

2OI4

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PRESEDINTELE $EDINTEI,
Sikó Ggula-Leuente
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