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HOTĂRÂRE NR. 69 / 24.06.2021
privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Liceului

Tehnologic „Domokos Kázmér” şi Şcoala Gimnazială „S.Illyés Lajos” Sovata

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând Referatul de aprobare al Viceprimarului Orașului Sovata nr.8329/15.06.2021, în 
calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr.8332/15.06.2021, prin care se
propune  aprobarea  decontării  cheltuielilor  de  deplasare  a  cadrelor  didactice  din  cadrul  Liceului
Tehnologic „Domokos Kázmér” şi Şcoala Gimnazială „S.Illyés Lajos” Sovata;    

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
 Ţinând  cont  de  Adresa  Liceului  Tehnologic  „Domokos  Kazmer”  nr.7870/09.06.2021

precum şi Adresa Şcolii Gimnaziale „S.Illyes Lajos” Sovata nr.7788/08.06.2021;
           În baza dispoziţiilor Instrucţiunii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„d”, alin.7 lit.„a”, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.„a”
din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă decontarea sumei de 6.419 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor
de deplasare aferentă lunii aprilie și mai 2021, a cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic
„Domokos Kázmér” Sovata.

Art.2. – Se aprobă decontarea sumei de 1.421 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor
de deplasare aferentă lunii mai 2021, a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale „S.Illyes
Lajos” Sovata.

Art.3. – Sumele menţionate la art.1 şi art.2, vor fi suportate din Bugetul local al Oraşului
Sovata pe anul 2021.

Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului
Sovata, prin aparatul de specialitate.

Art.5. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
- Compartimentelor de resort;
- Instituțiilor de învățământ;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.                                  

                                                              
                                                                                                   Președinte de ședință,

                                                                                   Bartha József
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 24.06.2021, cu
13 voturi “pentru”.           
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