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aprobarea plalii drepturilor personalului didactic din cadrul unita{iIor de
tnuatdmA
din Gheorgheni, care solicita cheltuieli de deplasare

Consiliul Local at Municipiului Gheorgheni,
in gedinla ordinará, linutá la data de 22 decembríe 2o7o,
Avánd in vedere:
- adresa nr.263 /2olo' respectiv HotáIárea din 07 -)'2.2olo a
Consiliului de
administralie al Grádinilei cu program prelungit ,,Csodauild8' din Gheorgheni inregistratá 1a Primária Gheorgheni sub nr.98 15/09.12.2oIo;
- adresa nr.275/2oIo, respectiv Hotárárea din o7.72.2olo a
Consiliului de
administra{ie al Grádinitei cu program prelungit
din Gheorgheni _
"Htgpang|
inregistratá la Primáría Gheorgheni sub nr.98 15/09.72.20 Io;
- HotáÍárea nr. 163 din o2.L2.2oIo a Consíliuluí de administralie al Grádinilei cu
program prelungit ,,Csillagszem-Scanteuld' din Gheorgheni - inregistratá la
Primária Gheorgheni sub nr. 9687 / 0 3' 1'2.2oIo ;
_ adresa t.328/2oIo,
respectiv Hotárárea nr.S din 07.I2.2oIo a Consi1iului de
administralie
al Grádinilei ,Százszorszé1l' din Gheorgheni - inregistratá la
Primária Gheorgheni sub nr.979l /o8'I2.2o1o;
_ adresele nr.699 /2o1o; 9I| /2o1o' 963/2olo' respectiv hotárárile din 27.o9.2o1o
9i 09. 12.2010 ale Consiliului de administralie al Liceului Teoretic "Sfdntu-Nicolad'
din Gheorgheni - inregistrate la Primária Gheorgheni sub nr.9881/201o
- adresa t.9O6/2OlO, respectiv procesul-verbal din 30.11.2010 al Consiliului de
administrafie al Liceului Teoretic ,,Salamon Erní, dín Gheorgheni - inregistratá la
Primária Gheorgheni sub nr.9678/20 1o;
_ adresa nr '4515 /2olo, respectiv hotárárea din data de 14.l2.2o|o a Consiliului
de administralie al Grupului $colar Construcfii de Maqini din Gheorgheni inregistratá la Primária Gheorgheni sub nr.9938/2o 10;
- adresa nr.2426 /2O1O, respectiv procesul-verbal din data de 1O.12.2010 a
Consiliului de administrafie al Scolii Generale ,,Fogarassg MiháIg" din Gheorgheni
- inregistratá la Primária Gheorgheni sub nr'9875/2010;
_ adresa nr.548/2o7o' respectiv Hotárárea nr.25 din o8.72.2oIo a Consiliului de
administralie al Scolii Generale ,Vaskertes,, din Gheorgheni - inregistratá la
Primária Gheorgheni sub nr.99lo/2o 10;
- expunerea de motive a Primarului Munícipiului Gheorgheni,
- raportul de specialitate al responsabilului cu invá!ámánt, dl. Fejér LászlÓ, din
cadrul aparatului
de specialitate aJ primarului
municipiului
Gheorgheni,
inregistrat sub nr.9893/20 10;
- H.C.L.38 /2OIO, privind aprobarea bugetului de venituri
$i cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2010, cu rectifrcárile ulterioare;
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliul Local
í-:}. .^.-l.
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- Administrarea patrimoniului, buget, finanle crearea surselor de uenitui propii;
_ Ínud|dmdn[ tineret, sport, hlism 5i agrement
Luánd in considerare prevederile:
- art.i04, alin.(3)-(31) din Legea rn.I28/7997, privind Statutul personalului
didactic, cu modiÍicárile si completáÍile ulterioare;
_ L"gii nr.273/2oo6' privind Íinanfele publice locale, cu modificárile qi completárile
ultcrioaÍc,
in temeiul prevederi.lor art.36, alin. (2), lit. b), raportat la alin. (4), lit. a), alin. (2), lit.d,
raportat la alin. (6), lit. a) pct. 1 9i ale art. 45, alin. (2),lit.a) coroborat cu art. 115 alin.(l)
lit' b) din Legea nr. 215/2ooI privind administra{ia publicá localá, republicatá, cu
modifrcárile qi completárile ulterioare,

HoTÁRÁsTE:
personaiului
plata drepturilor
Art.l _ Se aprobá
didactic, care solicitá
c}reltuieli de deplasare, din cadrul Grádínitei cu Program prelungit ,,Csodauílág,,, in
conformitate cu propunerea Consiliului de Administralie al acesteia, dupá cum urmeazá:
95,00 lei pentru luna septembrie 2010; 95,00 lei pentru luna octombrie 2O7O; 95,00 lei
pentru luna noiembrie 2O 10.
personalului
care solicitá
didactic'
Att.2 _ Se aprobá p1ata drepturilor
cheltuieli de deplasare, din cadrul Grádini{ei cu program prelungÍt ,,Pítgpang,, ' in
conformitate cu propunerea Consiliului de Administra{ie al acesteia, dupá curn urrneazá:
3O5,00 lei pentru luna septembrie 2010; 305,00 lei pentru luna octombrie 2O7O;235,68
lei pentru luna noiembrie 2010.
personalului
didactíc, care solicitá
Art.3 - Se aprobá plata drepturilor
cu program prelungit ,,Cslllagszemcheltuieli de deplasare, din cadrul Grádinilei
Scdnteufd, , in conformitate cu propunerea Consiliului de Administralie al acesteia, dupá
cum urmeazá: 94'oo lei pentru luna noiembrie 2o10.
personalului
care soiicitá
didactic'
Art.4 _ Se aprobá plata drepturilor
in
confotmitate
cu
cheltuieli de deplasare, din cadrul Grádinífei
,,Sző.zszorszép'',
:urtneazá:
propunerea Consiliului de Administralie aJ acesteia' dupá cum
513'00 lei
pentru luna noiembrie 2O 10.
care solicitá
personalului
didactic'
AÍt.s - Se aprobá plata drepturilor
cheltuieli de deplasare , din cadrul Liceului Teoretic ,,Sfdntu-Nlcolae", in conformitate
cu propunerea Consiliului de Administralie a.l acesteia, dupá cum vrÍneazál. 355'00 lei
pentru
lei pentru
luna
octombrie 2OIO;
luna
septembrie 2OIO; 653,00
653,OO lei pentru luna noiembrie 201O.
personalului
didactic'
care solicitá
Art.6 - Se aprobá plata drepturilor
cheltuieli de deplasare, din cadrul Llceulul Teoretic ,,Salamon Ernő,, in conformitate
cu propunerea Consiliului de Administrafie al acestuia, dupá cum ltmeazá: 358'00 lei
pentru luna noíembrie 2010.
care solicitá
personalului
didactic'
Art.7 Se aprobá plata drepturilor
Construc|tí
de
]líagrnÍ din
Grupuluí
cheltuieli
de deplasare , din cadrul
$colar
Gheorgheni, irr conformitate cu propunerea Consiliului de Administrafie al acestuia, dupá
cum urmeazá: 53o'oo lei pentru luna noiembrie 2010.
personalului
care solicitá
Art.8 _
Se aprobá p1ata drepturilor
didactic'
Mlhdtlji',
in
cheltuieli
de deplasare,
din cadrul Qcolli Generale ,,Fogarassg
conformitate cu propunerea Consiliului de Administra1ie aI acesteia, dupá cum urrneazá:
323,0O lei pentru luna septembrie 2O1O; 484,OO lei pentru luna octombrie 2OIO;
467,OO lei pentru luna noiembrie 2010.
personalului
didactic'
caÍe solicitá
AÍt.9 Se aprobá plata drepturilor
cheituieli de deplasare, din cadrul $colii Genera|e ,,Vaskerteé' in conformitate cu
propunerea
cum
urmeazá:
Consiliului
de Administra|ie
at acesteia,
dupá
1.209,00 lei pentru luna noiembrie 201O.
Art.lo - (1) Plata efectivá a drepturilor aprobate prin prezenta se va rea]iza de cátre
unitálile de invá!ámánt, cu irrcadrarea in bugetul de venituri gi cheltuieli aprobat.
(2) Conducerile unitálilor de invá!'ámánt poartá intreaga ráspundere pentru
respecta'ea strictá a prevederilor legale ce reglementeazá drepturile astfel stabilite de
asemeni, pentru plata acestora.
Art.11 - Prevederile prezentei hotáráre vor Íi duse la índeplinire de cátre
conducerile unitá{ilor de invátámánt enumerate la art. 1.9.
- judelul
AÍt.12 - Prezenta hotáráre se transmite la Institu1ia Prefectului
Harghita, 9i se comunicá: Primarului municípiului Gheorgheni, Direc[iei economice dín
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni, 9i unitálilor de
invátáÍnánt interesate'
Gheorgheni, Ia 22 decembrie 2OIO.
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