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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea plăţii chetuielilor de deplasare a personalului didactic din cadrul Şcolii 
Gimnaziale „Elekes Vencel” din Comuna Suseni, pentru perioada ianuarie - martie 2014 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2014,  
Având în vedere :  
- adresa nr. 1184 din 28 aprilie 2014 a Şcolii Gimnaziale „Elekes Vencel” din Suseni, 

înregistrată sub nr. 1333/2014;  
- Expunerea de motive a primarului Comunei Suseni nr. 1324/2014; 
-Raportul compartimentului de specialitate nr. 1325/2014 precum şi Raportul Comisiei 

Economice, Buget, Finanţe nr. 25/2014; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2014 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2014; 
- art. 105, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale; 
- Instrucţiunile nr. 2 din 17.02.2011 a MCEST, privind decontarea navetei cadrelor 

didactice; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale; 
- Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 

bugetar; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b; art. 36 alin. (4) lit. a); art. 45 alin. (2) lit. d), 

alin. (6) lit. a), pct. 1 şi ale art. 45, alin. (2), lit. a) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată 

 
H O TĂRĂŞT E  

 
Art. 1 Se aprobă plata drepturilor personalului didactic, care solicită cheltuieli de 

deplasare, din cadrul Şcolii Gimnaziale “Elekes Vencel” din Comuna Suseni, în conformitate 
cu propunerea Consiliului de Administraţie al acesteia, pentru perioada ianuarie - martie 2014 în 
suma de 4.783 lei. 

Art. 2 (1) Plata efectivă a drepturilor personalului didactic aprobate prin prezenta, se va 
realiza de către Şcoala Gimnazială “Elekes Vencel”, cu încadrarea în bugetul aprobat. 

 (2) Conducerea Şcolii Gimnaziale “Elekes Vencel” poartă întreaga răspundere 
pentru respectarea strictă a prevederilor legale ce reglementează drepturile astfel stabilite şi 
deasemeni, pentru plata acestora. 

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către conducerea 
Şcolii Gimnaziale “Elekes Vencel” Suseni. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita, 
Primarului comunei Suseni, Compartimentului contabilitate şi Şcolii Gimnaziale “Elekes Vencel” 
Suseni.  

 
Nr. 28 
din 29 mai 2014 
  Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Secretar 
  Elekes Köllő Tibor     Kovács Ileana Éva 


