ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 17/2015
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice,
pentru luna februarie 2015
având în vedere:
- adresa Scolii Gimnaziale nr. 1 Draxeni prin care solicita Consiliului local
Rebricea aprobarea drepturilor banesti aferente decontarii navetei personalului didactic,
pentru luna februarie 2015, inregistrata sub nr. 1611/05.03.2015;
- expunerea de motive a Primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului
de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea şi
raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu prevederile art. 2 din Instructiunile nr. 2/2011 privind
decontarea navetei cadrelor didactice;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” si alin (6) lit. „a” pct. 1, art. 45 alin.
(1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba decontarea navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii
Gimnaziale nr. 1 Draxeni, pentru luna februarie 2015, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea,
prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va
comunica Primarului comunei Rebricea, Scolii Gimnaziale nr. 1 Draxeni,
compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe si Institutiei Prefectului – judetul
Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Rebricea, 20 martie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ursu Doina

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ANEXA
la Hotararea nr. 17 din 20.03.2015

BORDEROU
privind cadrele didactice care beneficiaza de drepturile art. 104 alin 3
din Statutul Personalului Didactic pentru luna Februarie 2015

zile

Suma
solicitata

Amariei Doina

15

115

Suma
totala
aprobata
115

2 Avadani Ghiorghi

9

162

161

3 Chiriac Daniel

15
15
15

219
101
182
61
115
48
120
151
116

206
202
182

abonament CFR Iasi-Rebricea
bilete microbuz Valeni-Vaslui + bilete
CFR Vaslui-Rebricea
abonament CFR Barlad-Rebricea
masina
abonament CFR Barlad-Ratesu Cuzei

46
115
48

masina
abonament CFR Iasi-Rebricea
bilete microbuz Vulturesti-Rebricea

84
151
116

abonament microbuz Vulturesti-Rebricea
abonament CFR Pascani-Rebricea
masina

116
39
173
95

116
38

abonament tren Dumesti-Rebricea
masina personala Vaslui-Rebricea
masina

202
95
39

abonament CFR Iasi-Rebricea
abonament CFR Vaslui-Ratesu Cuzei
masina Ratesu Cuzei-Rebricea

54

54
108
349

masina
abonament CFR Vaslui-Ratesu Cuzei
masina Vaslui-Bolati

87
105
40

abonament CFR Iasi-Rebricea
abonament microbuz Negresti-Rrbricea
abonament CFR Vaslui-Rebricea

59
105
87

abonament CFR Vaslui-Rebricea
abonament microbuz Negresti-Rebricea
abonament CFR Iasi-Rebricea

37
105

masina
abonament microbuz Negresti-Rebricea
abonament microbuz Vulturesti-Rebricea
Draxeni-Tufesti de Jos
bilete CFR Vaslui-Rebricea

Nr.
1

4

5
6
7

8
9
10

11
12
13

14
15
16

17
18
19

20
21
22

23
24
25

26
27
28

29
30
31

NUMELE SI PRENUMELE

Cicoveanu Andrei
Ciobanu Irina
CoisinViorel
Dimbu Nicoleta
Guralivu Rodica
Ignat Ionela
Lazar Ion
Leustian Mihaela
Gavriluta Vasilca
Malos Adriana
Macsim Cristina
Matei Mihaela
Mihalache Anisoara
Morariu Mariana
Murariu Aurelia
Popa Gelu
Popa Iulia
Russu Claudia
Rusu Virgil
Sopron Andreea
Sopron Ana-Maria
Sporniac Maria
Sminticiuc Aniela-Marilena
Voinescu Ioan
Varlan Maricica
Ibanescu Mihai
Fartanescu Constantin
Munteanu Florina
TOTAL

15
15
6
15
9
20
20
8
15
15
15
15
15
15
15
15
12

349

15
15

105
66
60
150
115
37
150

15
6

36
60

7
15
15

2995,00

35
59
3146

Observatii

Director,
Prof. Malos Adriana

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT CONTABILITATE

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontarii
navetei cadrelor didactice, pentru luna februarie 2015

Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare s-a facut in baza adresei Scolii Gimnaziale nr. 1
Draxeni, inregistrata la Consiliul Local Rebricea, sub nr. 1611/05.03.2015 si in
conformitate cu prevederile art. 44 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin adresa sus-mentionata, Scoala Gimnaziala nr. 1 Draxeni solicita decontarea
sumei de 3146 lei, reprezentand cheltuieli cu naveta ale cadrelor didactice si ale
personalului auxiliar, incadrate in respectiva unitate scolara, pentru luna februarie 2015.
De asemenea, initierea proiectului de hotarare s-a facut in conformitate cu
prevederile art. 2 din Instructiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice,
conform carora, „Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre
aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli de deplasare.”
Motivat de prevederile art. 36 alin. (2) lit. „d” si alin (6) lit. „a” pct. 1 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea decontarii navetei
cadrelor didactice, pentru luna februarie 2015, in forma prezentata de initiator.

09 martie 2015
CONTABIL,
Baciu Violeta – Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
navetei cadrelor didactice, pentru luna februarie 2015
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am initiat proiectul de hotarare motivat de adresa Scolii Gimnaziale nr. 1 Draxeni, prin care
se solicita Consiliului local Rebricea aprobarea drepturilor banesti aferente decontarii navetei
personalului didactic, pentru luna februarie 2015, inregistrata sub nr. 1611/05.03.2015.
In drept, art. 2 din Instructiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice
prevede … “Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare
consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare.”
Solicit domnilor consilieri să analizeze şi apoi să aprobe aceste sume, conform anexei
prezentate in prezentul proiect de hotarare, cu respectarea prevederilor art. 1 din Instructiunile susmentionate, astfel:
a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la
sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea
contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul
fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care
certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;
b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a
contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care îşi asigură
transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de
conducerea unităţii de învăţământ.
Fac precizarea, ca si in lunile trecute, ca in anexa comunicata de scoala, la coloana “suma
solicitata” este suma calculata si comunicata de fiecare cadru didactic in parte, iar in coloana “suma
aprobata” este trecuta suma calculata de catre doamna contabil, in urma documentatiei depuse de
fiecare persoana.
Anexa la prezentul proiect de hotarare cuprinde un numar de 31 de persoane, care
beneficiaza de prevederile art. 104 alin. (3) din Statutul personalului didactic, pentru luna februarie
2015, cu o suma aprobata de 3.146 lei.
Din aceste considerente, cu incadrarea in prevederile art. 36 alin. (2) lit. „d” si alin (6) lit. „a”
pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotarare, in forma prezentata de initiator.
09 martie 2015
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

