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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor  

didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse  

şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic  

Special „Ion Teodorescu” Slobozia, pentru lunile ianuarie şi februarie 2015 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere:  

-Expunerea de motive nr. 2357 din 20.03.2015, a vicepreşedintelui  

Consiliului Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar delegate; 

-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 06.03.2015 

privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa să exercite 

atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,  

Examinând :  

-Adresa  Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa          

nr. 2335 din  19.03.2015;  

-Adresa Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia nr. 2099       

din  12.03.2015 ; 

-Raportul comun nr. 2402 din 23.03.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 

Coordonare Organizare;  

-Raportul nr. 2612 din 27.03.2015  al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;  

- Raportul nr.2629 din 27.03.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură ; 

În conformitate cu :  

-prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 1. din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-prevederile art. 105 alin. (2), lit. f), 247 lit. f) şi 249 lit. k) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1 din 2011; 

-prevederile anexelor 2 şi 5 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe 

anul 2015; 

-prevederile art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 83 din 2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

-prevederile art. 1, 2 şi 5 ale Instrucţiunii Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 2 din 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, 

emisă în temeiul prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei cercetării, 
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tineretului şi sportului nr. 3.753 din 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în 

sistemul naţional de învăţământ;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 

2001, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta  cadrelor didactice de 

la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, pentru lunile 

ianuarie şi februarie 2015, în sumă totală de 824 lei, cu încadrarea în bugetul 

aprobat, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta. 

 

 Art. 2  Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta  cadrelor didactice 

şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” 

Slobozia pentru lunile ianuarie şi februarie 2015, în sumă totală de 1269 lei, cu 

încadrarea în bugetul aprobat, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta. 

   

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării.  

 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe, Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi Liceului Tehnologic Special „Ion 

Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa.  

 

 

              p.PREŞEDINTE,  

           VICEPREŞEDINTE,  

            Ştefan MUŞOIU                                           Contrasemnează,  

                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa,  

                                                                           Adrian Robert IONESCU  

 

 

 

 

 

 

Nr.28 

Adoptată la Slobozia  

Astăzi  31.03.2015  

                                                                                                                                                                         Rd/Oc  

                                                                                                                                                                           Şt/D 


