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                                  HOTĂRÂREA Nr.103 
                                                      din  31 octombrie 2019 

privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită 
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și 

de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru trim.III al anului 2019 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 octombrie 2019 

   

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat 

cu nr.2900/25.10.2019; 

-  raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil, impozite și taxe nr. 2901/ 25.10.2019; 
-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 
- prevederile art.105 alin.(2) lit.f) și art.276 din Legea nr.1/2011 privind educația  natională, cu 

modificările și  completările ulterioare; 

- prevederile Instrucțiunii nr. 2/2011 a Ministerului  Educației și Cercetării privind decontarea  navetei  

cadrelor  didactice; 

- prevederile H.G.nr.569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea  

cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic  

auxiliar din învătământul preuniversitar de stat; 

- prevederile art.129 alin.2, lit.d) și ale alin.7, lit.a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind  Codul administrativ;  

Votul exprimat  de  către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care toți 

cei 11 consilieri au votat ”pentru”, 

 În temeiul art.139 alin.(1) și art.196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 Se aprobă drepturile banesti aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită  

decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul 

de muncă în localitatea de reședință pentru trimestrul III al anului  2019, conform Anexei care face 

parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentul contabilitate, compartiment care 

va comunica prezenta hotărâre și Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, directorului Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor şi se  duce la cunoştinţă 

publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu 

Instituţia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

                            

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                                 CONSILIER                  CONTRASEMNEAZĂ 

                   MUREȘAN ADRIAN MARIUS                        CRIŞAN GHEORGHE 
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privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită 
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de 

muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru trim. III al anului 2019 

 

 

Unitatea de 

invatamant 
Nume si prenume Functia 

Localitatea 

de domiciliu 
Judetul 

Suma decontata 

in anul 2019, 

trimestrul II 

Școala Gimnazială  

„Iustin Marșieu” 

Socodor 

Brândușe Flavius Andrei Profesor Cermei Arad 276 lei 

Jurcă Marius Paul Profesor Ineu Arad 55 lei 

Hașaș Adelina Profesor Seleuș Arad 110 lei 

Morariu Ioan Adrian Profesor Ineu Arad 82 lei 

Guiu Adriana Profesor Chișineu Criș Arad 60 lei 

Jida Carmen Corina Profesor Chișineu Criș Arad 60 lei 

TOTAL 643 lei 
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