
t

' i;ri"*". 
i" rvo'ug*,"*nl ii-i"r*oi', :

gvf l i<rcn!  coar{orrn

#ffi&&$dh ss$ffisHffi#q.
W

$f;$h*nirx * Fial* lt*vtrlu{i*i Xr. I
!Ye5: : w rr tt,"a:i{:r.}*t" r'{}

*-m*il ; l_{ ii*' '*i*,ruer{, r"t:

ffi*ru&hil&
fi*M$tffi mr d[$sETffi&ru r&rmffirye

I"*tr"r {3}4-1 13{tXX}
F:tr.t: $I43 33il:5ti

PRE$EDINTE Nr. 3955 din 12.05.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirAre privind aprobarea decontirii cheltuielilor pentru naveta

cadrelor didactice gi a personalului didactic auxiliar de la CentrulJudelean de Resurse 9i
AsistenlS Educalionald lalomila gi de la LiceulTehnologic Special,,ton Teodorescu"

Slobozia, pentru lunile martie 9i april ie 2015

Prin proiectul de hotdrAre supus dezbaterii Consiliului fudefean
Ialomila se propune aprobarea decontdrii cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice ti a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judefean
de Resurse $i Asistenfd Educafional5 lalomila gi de la Liceul Tehnologic
Special ,,lon Teodorescu" Slobozia, perrtru lunile martie gi aprilie 201,5.

Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice gi a
personalului didactic auxiliar din invSl5mAntul preuniversitar, care nu au
locuinfi gi cirora nu li se poate oferi o locuinfi in localitatea unde au
postul, pentru deplaslrile efectuate din localitatea de regedinld la locul de
muncd gi retur, se face potrivit prevederilor art. l-05 alin. (2), Iit. fJ din
Legea educaliei nalionale nr. 1 din 20'J.1, a prevederilor art.37 alin. [2) din
Ordonanla de Urgenfd a Guvernului nr. 83 din 2014 privind salarizarea
personalului plitit din fonduri publice in anul 20L5, precum gi alte mdsuri
in domeniul cheltuielilor publice gi a Instrucliunilor Ministerului
Educafiei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului nr. 2 din 20LI privind
decontarea navetei cadrelor didactice, emise in temeiul prevederilor art.4
din Ordinul ministrului educafiei, cercetlrii, tineretului gi sportului nr.
3.753 din 20t1' privind aprobarea unor misuri tranzitorii in sistemul
nafional de invdgimAnt.

Sumele necesare pligli acestor drepturi sunt din venituri proprii ale
judefului, precum gi din sumele defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru echilibrarea bugetelor locale, fiind prevdzute gi la partea de



i

cheltuieli in bugetele celor doud institufii gi au fost analizate, anterior
solicitirii adresate ordonatorului principal de credite, de cltre consiliile
de administralie ale respectivelor institufii de invigdmAnt, in raport cu
evidenlele proprii privind pontajul zilnic.

Prin adresele nr.  537 din 30.04.2015 gi  nr.  576 din 11.0S.2i01_S,
respectiv 1026 din 20.04.2015 gi 1196 din 05.0 5.2015, Centrul fudefean
de Resurse gi Asistenli Educafionali lalomifa, respectiv Liceul Tehnoiogic
Special ,, lon Teodorescu" Slobozia au solicitat aprobarea decontiri i
cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice gi a personalului lor didactic
auxiliar, pentru lunile martie gi aprilie 2A1^5, pentru sumele de 1.163 lei,
respectiv de 1.398 lei,

Fald de cele mai sus prezentate, constatAnd ci sunt intrunite
condigiile de legalitate gi oportunitate, propun Consiliului Judefean
Ialomifa adoptarea hotdrArii in forma gi conlinutul prezentate in proiect,

PRE$EDINTE,
sile Silvian QIUPERCAVa
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