
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local                                 
                                                                                                                                                                                                    

HOTĂRÂREA nr. 22 
 din 30 martie 2016 

                                                         
             Privind  aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru cadrele 
didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din cadrul 
Liceului Tehnologic “Traian Grozăvescu” Nădrag,  care nu dispun de locuinţă în localitatea 
Nădrag.  
                       
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere adresa nr. 732/ 30.03.2015  a Liceului Tehnologic “Traian 
Grozăvescu ” Nădrag  .                                                                                           
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Având în vedere prevederile  art.2, art.3 şi art.5 alin.2) din HG 569/2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la 
locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar de stat. 
             În temeiul art. 36 al.(6) lit. a) pct.1 din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală. 
             În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată  privind administraţia 
publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
              Art. 1 Se aprobă decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru cadrele 
didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din cadrul 
Liceului Tehnologic “Traian Grozăvescu” Nădrag,  care nu dispun de locuinţă în localitatea 
Nădrag,   în sumă de maxim 1.500 lei/lună, conform necesarului de finanţat ce se va transmite 
de către directorul unităţii de învăţământ sub forma de solicitare primarului în termen de 5 zile 
lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea. 
              Art.  2  Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului local Nădrag nr. 
63/30.09.2015.     
              Art.  3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
              Art.  4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag 
- Afişare.  

 
                                                                                                              Preşedinte şedinţă    
                                                                                                                   Ungur Vasile 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


