
CONSILIUL LOCAL MOVILENI           

JUDETUL IASI 

H O T A R A R EA NR. 128 
DIN 20.12.2018 

 
privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  

pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala Larga-
Jijia, Comuna Movileni , judetul Iasi, aferente lunii Noiembrie 2018 

 
Consiliul local Movileni, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 

20.12.2018. 
Avand in vedere adresa nr.985/17.12.2018 , inaintata  de catre directorul Scolii 

Gimnaziale Larga – Jijia, comuna Movileni, inregistrata la institutia noastra sub nr.8710 
din 18.12.2018, prin care solicita aprobarea sumei de 2573 lei pentru luna Noiembrie 
2018, necesara pentru decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de munca 
pentru cadrele didactice din unitatea susmentionata, anexand acte in acest sens. 

Avand in vedere nota de fundamentare a primarului comunei nr.8719 din 
19.12.2018, cu privire la initierea proiectului de hotarare pentru aprobarea aprobarea 
decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant 
Scoala Gimnaziala Larga-Jijia, Comuna Movileni , judetul Iasi, aferente lunii Septembrie 
2018 , in suma totala de  2573 lei. 

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Movileni nr.7/28.02.2011, privind 
modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea 
de invatamint Scoala Gimnaziala Larga Jijia, comuna Movileni. 

Avand in vedere prevederile art.105, alin.(2), lit ”f” din Legea nr.1/2011 a educatiei 
nationale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avand in vedere prevederile art.1 si art.2 din Instructiunile nr. 2 din 17 februarie 
2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice. 

Avand in vedere HG.nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a 
personalului didactic auxiliar din invatamintul preuniversitar de stat. 

Avand in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 
8681,8682 si 8683 din 18.12.2018. 

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Avand in vedere prevederile Legii nr.6/2017 privind aprobarea bugetului pentru 
anul 2017 si Hotararea Consiliului Local Movileni nr. 36 din 31.03.2017. 
 În temeiul art. 36, art.45 si art. 115 alin 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
 



HOTARASTE : 
 

ART. 1 – Aproba suma de 2573 lei, reprezentand contravaloare cheltuieli de 
transport la si de la locul de munca, aferenta lunii Noiembrie 2018 pentru cadrele didactice 
din unitatea de invatamint Scoala Gimnaziala Larga Jijia, Movileni, judetul Iasi. 

 
ART. 2 -  Suma mentionata la art.1 din prezenta hotarare, se va  aloca de la 

cap.65, alin. 20.01.07 – invatamint – transport. 
 

ART. 3 – Conducerea unitatii de invatamint Scoala Gimnaziala Larga Jijia, comuna 
Movileni, judetul Iasi, va avea obligatia justificarii cu acte a modalitatii de decontare a 
navetei si a platilor efectuate in acest sens. 
 

ART. 4– Prezenta hotarire va fi inaintata in copie primarului comunei, directorului 
Scolii Gimnaziale Larga Jijia, comuna Movileni in vederea ducerii la indeplinire, altor 
persoane si institutii interesate, Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru controlul 
legalitatii, si va fi facuta publica prin afisare prin grija secretarului comunei. 

 
 

 

                                               Presedinte de sedinta 
Bura Constantin 

 
 
 
 
 Contrasemneaza pentru legalitate, 
              Secretar 
           Ancuta Carmen 
 

 

 

 

 
	


