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HOTĂRÂREA    NR.   48  / 30 iulie    2021  

privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile  mai – iunie 2021    pentru 

cadrele didactice si personalul auxiliar  care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnazila 

Cicârlău 

Consiliul Local  al  comunei  Cicârlău, intrunit in sedintă ordinara in data de  30 iulie 2021  

analizând temeiurile legale, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativa  pentru eleborarea actelor 

administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

g) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 
             h) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;  

       Luând act de: 
a) proiectul de hotărâre  initiat de catre Primarul comunei Cicârlău , referatul de aprobare al 
primarului , în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr  4407 /2021; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Cicârlău, înregistrat sub nr. 4408/2021 si referatul compartimentului de specialitate nr.4409/2021; 

Având în vedere cererile Scolii Gimnaziale Cicârlău nr. 615/2021 si 797/2021  prin care 
solicită decontarea cheltuielilor de transport pentru mai si iunie  2021, însotite de documentele 
justificative;  

HCL nr. 30/2021 privind aprobarea bugetului local  pe anul 2021 , HCL nr. 35 si HCL nr. 

40/2021  privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;  

Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local ;   

În temeiul : Instrucţiunilor Ministerului Economiei şi Cercetării nr. 2/2011 privind 
decontarea navetei cadrelor didactice, HG nr.569 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, Legea contabilității nr. 
82/1991 r3, Legea 1/2011 educatiei nationale, OUG NR.  117 privind modificarea si completarea 
Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului, 
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art.129 alin 1 si alin 2, lit d, alin 7 lit a, art. 196, alin 1,lit a  din OG nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările  si compltările ulterioare   

 
HOTĂRĂSTE  

 
 
 

Art. 1  - Se aprobă alocarea sumei de 5245 lei,  reprezentând decontarea cheltuielilor de 
transport pentru lunile mai - iunie    2021 , pentru cadrele didactice care îsi desfăşoară 
activitatea la Scoala Gimnazială Cicârlău  şi care au domiciliul în alte unităţi administrativ 
teritoriale.  

Art. 2  - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Comunei 
Cicârlău şi Compartimentul  contabil.  

Art.  3  -  Prezenta hotărâre se comunică: 
 -  Institutiei  Prefectului  Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire 

la legalitate   
 -   Primarului Comunei Cicârlău, 
-    Şcolii Gimnaziale Cicârlău 
-   Compartimentului  contabil din cadrul Primăriei Comunei Cicârlău,  
-   Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNAT  

     Maria MICLĂUS                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   

                                                                                                      Georgela POP                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 30 iulie   2021, cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  13 

Voturi pentru    13 

Voturi împotrivă 


