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   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL   

 

HOTĂRÂREA NR.144 

 

privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din 

cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru OCTOMBRIE 2019 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data 

de 29.11.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 15 consilieri locali; 

Avand in vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.56/28.11.2019 al 

inițiatorului – Primar, Moraru Anastase,  precum și  adresa nr.6129/28.11.2019 a Liceului 

Teoretic Constantin Brătescu Isaccea, înregistrată la Primăria orașului Isaccea sub 

nr.13393/28.11.2019, raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.13393/21.2019; 

In temeiul prevederilor: 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

- Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

- H.C.L. nr. 45/18.04.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Isaccea pe anul 2019; 

- Art. 105 alin. (2) şi art. 276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

- Instrucţiunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didcatice:  

- 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 invatamantul preuniversitar de stat; 

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

In temeiul art. 139,alin.3 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1 – Se aprobă decontul  transportului  cadrelor didactice navetiste din cadrul 

Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea în sumă totală de 7.070 lei aferent lunii 

OCTOMBRIE 2019. 

 

Art.2 – -Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro. 

 
Nr.voturi necesare(majoritate simpla) 8 

Nr.total voturi exprimate 15 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 15 

Nr.abtineri 0 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR GENERAL, 

           

         MIHAIL DORINA ADRIANA                              MORARU  LOREDANA 
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