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H O T Ă R Â R E A  Nr.33/2019 

Privind decontarea navetei cadrelor didactice 
 

 
 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec 
   Având în vedere cererile depuse de către  10(zece)  cadrele didactice  
prin care solicită decontarea contravalorii abonamentelor lunare de călătorie din 

localitățile de domiciliu la Borsec, precum și Hotărârea nr.1 /01.03.2019 și 
2/03.04.2019 al Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic  
„Zimmethausen”Borsec cu privire la  decontarea navetei cadrelor didactice pe luna  

decembrie 2018, ianuarie , februarie și martie  2019, înregistrată sub nr. 
361,535/2019 

                            Luând în considerare prevederile  art.2 din  Instrucțiunile 

nr.2/2011 a Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind 
decontarea navetei cadrelor didactice, art.105(2), lit.f, din Legea nr.1/2011, privind 

legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare aduse de 

Ordonanța Guvernului României nr.49/2014, Hotărârea Guvernului României 

nr.569/2015 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de 

învățământ, prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare precum și  Hotărârea  Consiliului local 

orășenesc Borsec nr. 25/2019 privind aprobarea bugetului   local pe anul 2019. 

   Văzând avizul favorabil al comisiei buget finanțe din cadrul 

Consiliului local orășenesc Borsec. 

   În temeiul dispozițiunilor art.39(1), art.36(2), lit.d), art.36(6), lit.a, 
act.19, lit.b), art.45(1), art.115 art. 115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată 

privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

 

H O T Ă R E Ş T E 
 

 

    

   Art.1. Aprobă decontarea drepturilor bănești aferente personalului 

didactic care au solicitat cheltuieli de deplasare din localitatea de reședință la locul de 

muncă Borsec pentru luna decembrie  2018, ianuarie,  februarie și martie  2019  în 
suma de 7910,00 lei , defalcat:   

− decembrie 2018 – 1838 lei 

− ianuarie 2019    – 1462 lei 

− februarie 2019   - 1866 lei  

− martie 2019       - 2744 lei 
   Art.2.  Plata se va efectua din creditele bugetare deschise pe seama 

Liceului Tehnologic ” Zimmethausen” Borsec în acest sens. 

   Art.3. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișaj la sediul 
primăriei. 



 

           Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează  compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate a 
primarului în colaborare cu directoarea Liceul Tehnologic  „Zimmethausen „Borsec. 

                          Art.5. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 
prezenta hotărâre se înaintează: 

                                    Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
           Liceului Tehnologic  „ Zimmethausen” Borsec 
           Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului.     
 
                       

 
       Borsec, la  23  aprilie  2019 

 
 
 
 

                              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                   Moșneag Ilona   
 


