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H O T Ă R Â R E A nr. 39
Privitor la: "Aprobare plat` contravaloare transport pentru personalul didactic care
func\ioneaz` [n Ora]ul B`ile Ol`ne]ti"luna mai 2013
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a de [ndat`
din 28.06.2013, la care au participat un num`r de 11 consilieri locali din totalul de 13 [n
func\ie,absen\i motiva\i fiind dna consilir local Nicolaesca Sanda Lucia(pre]edinte de
]edin\`)]i dl consilier local Baicu Vasile .
{n conformitate cu art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001,
republicat`, a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte de ]edin\` dna
Popa Titel.
{n baza expunerii de motive a Primarului Ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre;
Având în vedere referatul d-nei Director Norica Gro]enoiu, [nregistrat sub nr.
6605/21.06.2013, expunerea de motive a Primarului Ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra
proiectului de hot`r@re;
{n baza rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului
Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, precum ]i a avizului de legalitate dat de secretarul
ora]ului asupra proiectului de hot`r@re;
Lu@nd [n considerare prevederile art. 104, alin. 3 al Legii nr. 128/1997 cu modific`rile
ulterioare, conform c`rora "Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu
dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea
unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă";
{n conformitate cu prevederile art.36, alin.6, punct 19, lit.a din Legea nr. 215/2001
republicat`, privind administra\ia public` local` ]i respect@nd prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparen\a decizional`;
Întrunindu-se cvorumul necesar al majorit`\ii numărului consilierilor în funcţie,
respectiv voturi "pentru" = 11.
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicat` privind administraţia
publică locală, adoptă următoarea:
H O T Ă R ^R E :
Art.1 – Se aprobă plata contravalorii transportului aferent lunii mai 2013, pentru
personalul didactic care func\ioneaz` [n Ora]ul B`ile Ol`ne]ti, [n sum` de 5109.00 lei,
coform tabelului anex`.
Art.2 – Se [mputernicesc cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul
localit`\ii prin Compartimentul Buget - contabilitate.
Hotărârea se comunică pe SITE-ul prim`riei ,Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea,
Compartimentului Buget - contabilitate, institu\iilor de [nv`t`m@nt care func\ioneaz` [n
Ora]ul B`ile Ol`ne]ti şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
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