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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSIUUL LOCAL

HoTÁnÁnpe

Ílr.193 |2olo

'

a .

tI

piuind aprobarea dreptuilor
bdnegti aferente personalului didactic din cadntl
unita{ilor de tnudfamdnt din Gheorgheni, care solicitd" cheltuieli de deplasare,
pe lunile septembríe-octombrie 2 o 1 O

Consiliul Local al Municípiului Gheorgheni,
in gedinfa ordinará, tinutá la data de 24 noiembrie 2o 10,
avánd in vedere:
- adresele nr.764/2OlO; 856/2010 respectiv procesele-verbale ale Consiliului de
administra|ie aI Liceului Teoretic ,,Salamon Ernd, dlt Gheorghení _ inregistrate la
Prímária Gheorgheni sub nr.8 199/2orc;a866 / 2o7o
- adresa nr.2669 /2OlOColegiului Tehruc ,,Batthydng lgnd{ din Gheorgheni;
_ adresa
de
nr.4187 /2oIo,
respectiv Hotáráfea
nr.l/2o1o
a Consiliului
_
de
Ma.1ini
dín
Gheorgheni
administra{ie aJ Grupului $colar Construc|ii
inregistratá la Primária Gheorgheni sub nr.8858/2o10
- adresele lt.448/2oIo,495/2o1o'
respectiv hotárárile nr.23l2oIo qi24/2o7o a]e
Consiliului de administralie al $colii Genera.le ,Vaskertes" din Gheorgheni inregistratá la Primária Gheorghení sub nr.8268 /2oLo;9224 /2olo;
_ adresele nr.236 /2o1o, 28I/2oto, respectiv hotárárile nr. 3/2o7o qi 4/2010 ale
Consiliului
de administralie
al Grádinilei .Szá.zszorszet', dir. Gheorgheni inregistratá la Primária Gheorgheni stlb nt'7752 /2o1o;a947 l2olo;
. adresele nr.72o/2o1o,; 1.54/2o1o' respectiv hotárárile nr.12o /2o7o qi 154/2010
ale Consiliului de administralie al Grádinilei cu program prelungit ,,Csillagszem- ínregistratá la Primária
sub
Gheorgheni
Scdnteu|d, din Gheorgheni
nr'8009/20 1o qí 922a / 2olo;
- expunerea de motive a Primarului Municipiuiui Gheorgheni,
_ raportul de specialitate al responsabilului cu invá!ámánt, dt. Fejér LászIÓ'
din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni, inregistrat
sub nr.9223 /2O 10;
_ H,C,L.38/2o1o, privind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al Municípiului
Gheorgheni pe anul 2o10, cu rectiíicárile ulterioare;
- rapoartele comisiilor
Local
de specialitate constituite din cadrul Consiliul
Gheorgheni:
- Administrarea patimoniului, buget, finan{e crearea surselor de uenitui propii;
_ Ínudldmdn| tineret, sport, fun.sm gi agrement
Luánd ín considerare prevederile:
- art.l}4, alin.(3)-(3r) din Legea nr.72811997, privind Statutul personalului didactic,
crr modificárile qi completárile ulterioare;
_ Le$i nr.273/2o06, privind Íinantele publice locale, cu modiÍicárile gi completárile
ulterioare,
Ín temeiul prevederilor art.36, alin' (2)' lit. b), raportat la alin. (4), lit. a), alin. (2), lit.d'
raportat la a1in. (6), lit. a) pct. I 9i ale art. 45, alin. (2), lit.a) coroborat cu art. 115 alin.(l)
privind administrafia publicá localá, republicatá, cu
lit. b) din Legea nr. 2I5/2ooI
modifrcárile gi completárile ulterioare,
HoTÁRÁ$TE:
Art.1 _ Se aprobá drepturile bánegti aferente personalului dídactic, care solicitá
cheltuieli de deplasare, din cadrul Llceulul Teoretic ,,So'lamott ErnÓ.', pentru lunile
septembrie gi octombrie 2o7o, in valoarea totalá de 94o'oo lel, in conformitate cu
propunerea Consiliului de Administra{ie al acestuia.

Att.2 - Se aprobá drepturile bánegti aferente personalu1ui didactic, care solicitá
pentru lunile
cheltuieli de deplasare, din cadrul Colegiului Tehnic .Batthgáng
lgnác'
septembrie gi octombrie 2o10' in valoafea totalá de 1.468'00 leí, in conformitate cu
propunerea Consiliului de Administra[ie al acestuia.
Art.3 - Se aprobá drepturile báneqti aferente personalului didactic' care solicitá
cheltuieli de deplasare, din cadrul Grupului
Construc!íí de Magtnt din
$colar
Gheorgheni pentru lunile septembrie qi octombrie 2o 1o, in valoarea totalá
de
1.4O9,OO lei, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administra{ie al acestuia.
Art.4 _ Se aprobá drepturile bánegti aferente personalului didactic, care solicitá
cheltuieli de deplasare, din cadrul $colii Generale ,,vaskértec' pentru lunile septembrie
gi octombrie 2olo, in valoarea totalá de 2.247,oo lei, in conformitate cu propunerea
Consiliului de Administratie al acesteia.
Art.S _ Se aprobá drepturi1e bánegti aíerente personalului didactic, care solicitá
pentru lunile septembrie
cheltuieli de deplasare, din cadrul Grádinileí ,,Százszorszép''
qi octombrie 2o10, in valoarea totalá de 1.o9o'oo lei, in conformitate cu propunerea
Consiliuluí de Administra{ie a] acesteia.
Art.6 _ Se aprobá drepturile bánegti aferente personalului didactic, care solicitá
cheltuieli de deplasare, din cadrul Grádiniteí cu pÍogram prelungit ,,CslllagszemScá'nteut'd, pentru lunile septembrie qi octombrie 20 10, ín valoafea totalá de 328'oo
lei, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administralie a.l acesteia.
Art.1 _ (1) Plata efectivá a drepturilor aprobate prin prezenta se va realiza de cátre
unitálile de ínvátámánt, cu incadrarea in bugetul de venituri qi cheltuieli aprobat.
(2) Conducerile unitátilor de ínvá1árnánt poaÍtá intreaga ráspundere pentru
respectarea strictá a prevederilor legale ce reglementeazá drepturile astfel stabilite de
asemeni. pentru plata acestora.
Art.8 _ Prevederi1e ptezentei hotáráre vor fi duse la índeplinire de cátre
conducerile unitátilor de inváfámánt enumerate la art. 1-6.
Art.9 _ Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului _ jude-tul Harghita,
qi se comunicá: Primarului municipiului Gheorgheni, Direcliei economice din cadrul
de
Gheorgheni, 9i unitálilor
aparatuluí de specialitate a.l primarului municipiului
invátáÍnánt interesate.

Gheorgheni, la 24 noiembrie 2OIO.
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