
R O M A N I A 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL   MILOSESTI

      
HOTARARE

privind  aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  noiembrie   2012 , la şi 
de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala Profesionala Milosesti ,  care  nu au 

domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile art. 105 alin.(2) lit. f) si art.276 din Legea educatiei  naţionale  nr. 1/ 2011 , cu 

modificarile ulterioare ;
- prevederile  Instructiunilor   nr. 2 /2011  privind  decontarea navetei  cadrelor didactice ale 

Ministrului  educatiei , cercetarii, tineretului si sportului ;
 -  prevederile Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 3/2012 privind aprobarea bugetului 

local pentru anul 2012 , cu modificarile si completarile ulterioare  ;
Examinând  :

- adresa   Directorului Scolii Profesionale Milosesti  nr. 771 / 06.12.2012 ; 
         -    procesul  verbal   al  Consiliului de administratie al Scolii Profesionale   Milosesti  din 
06.12.2012   ;

- expunerea de motive a primarului  , nr. 2867/ 19.12.2012 ;
- referatul  inspectorului  contabil  , nr. 2858 / 18.12.2012 ;
- raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante, 

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , 
nr.2872/19.12.2012    ;

-    raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale, 
culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr. 2878/19.12.2012 ;

-    raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr.28.75/19.12.2012 ;    

In temeiul art. 36  alin.(2) lit. d) , alin. (6) lit. b)  si art. 45-(1)  , art. 115, alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215 / 2001 privind  administraţia  publică locală , republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1.  Se aprobă decontarea  cheltuielilor de transport  pentru luna noiembrie  2012, la şi de 
la locul de muncă  urmatoarelor  cadre didactice  de la  Scoala Profesionala Miloşeşti care  nu au 
domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti :

Nr. 
crt.

Numele si prenumele Suma decontata
Luna   noiembrie 2012

1. Ciuperceanu  Maria – 
Magdalena 

128

2. Constantinescu Irina 110
3. Agapie Elena – Mihaela 233



4. Stefanescu Rodica 144
5. Vasile Elena 144
6. Rosu Adriana 283

Art.2.  Primarul localităţii  şi  inspectorul  contabil  din cadrul aparatului de specialitate  al 
primarului   comunei   Miloşeşti vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA  , 
              Consilier  Mangiurea Titi    

Contrasemneaza ,
 Secretar comuna  Jipa Eugenia 
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Adoptata la Milosesti 
Astazi 20.12.2012


