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HOTĂRÂREA NR.82
privind : Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din
cadrul Liceului Tehnologic ,, Justinian Marina”, aferente lunilor iunie – septembrie 2015
Consiliul Local al orașului Băile Olănești, județul Vâlcea, întrunit în ședința
extraordinară din data de 06.11.2015, la care au participat un număr de 12 consilieri locali din
totalul de 13 în funcție, fiind absent motivat dna consilier local Braneci Niculina.
În conformitate cu art.35 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, a fost ales președinte de ședință dl consilier Baicu Georgel.
Luând în dezbatere referatul înregistrat la numărul 11128/03.11.2015 prin care Liceul
Tehnologic ,, Justinian Marina” propune aprobare plată contravaloare navetă cadre didactice
din cadrul Liceului Tehnologic ,, Justinian Marina” pe perioada iunie- septembrie 2015 în
sumă de 8656 lei.
În baza expunerii de motive a Primarului orașului Băile Olănești asupra proiectului de
hotărâre, a avizului de legalitate dat de Secretarul orașului, a avizului de control preventive
dat din data de 03.11.2015, precum ]i a rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de
specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. .
În conformitate cu prevederile art.104 alin.3 din Legea nr.128/1997, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale Legii nr.52/2003.
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor în funcţie, respectiv voturi
"pentru"=12,
În temeiul art.36 alin.2, art.45 alin.2, coroborate cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 - Se aprobă plata contravalorii transportului pentru personalul didactic ce
funcționează în orașul Băile Olănești pentru lunile iunie- septembrie 2015, în sumă totală de
8656 lei,conform anexei la prezenta.
Art.2 – Se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul
localității prin compartimentul buget-contabilitate.
Prezenta hotărâre se comunică compartimentului buget-contabilitate, Grupului Școlar
Economic "Justinian Marina" Băile Olănești, Instituției Prefectului județului Vâlcea și se aduce
la cunoștință public prin afișare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Baicu Georgel
Contrasemnează,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan
Băile Olănești, 06 noiembrie 2015.

