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RAPORT
la proiectul de hotirdre privind aprobarea decontirii cheltuielilor pentru naveta

cadrelor didactice gi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judelean de
Resurse giAsisten!5 Educalional5 lalomifa gi de la LiceulTehnologic Special,,lon

Teodorescu" Slobozia, pentru lunile martie giaprilie 2015

Avdnd in vedere:
-Adresele Liceului Tehnologic Special ,,Ion Teodorescu" Slobozia nr. i.026

din 20.04.2015 gi 1195 din 05.05 .2015, pr in care s-a sol ici tat aprobarea decontSri i
cheltuielilor pentru naveta a doud cadre didactice, respectiv Bucur Mariana, care
face naveta de la localitatea de regedinld Jdnddrei la Liceul de Arte ,,Ionel Perlea"
Slobozia qi Scabatura Nelu, care face naveta de la localitatea de regedin{d Slobozia
la Liceul Tehnologic Cdzdnegti, precum gi a unui cadru didactic auxiliar, Ghilau
Gabriela, administrator financiar, care face naveta de la localitatea de reqedinld
Jinddrei la Liceul Tehnologic Special ,,Ion Teodorescu" Slobozia;

-Hotdrdrile Consiliului de adrninistralie al Liceului Tehnologic Special ,,Ion
Teodorescu" Slobozia nr. 35 din 08.04.2015 gi 41 din 04.05 .2015, prin care se
propune aprobarea decontdrii navetei pentru cei trei solicitanli, pentru suma de
1.398 lei, aferentd lunilor martie qi aprilie 2015;

-Adresele Centrului Judelean de Resurse gi Asistenld Educalionald Ialomifa
nr. 537 din 30.04.2015 qi 576 din 11.05.2015, prin care s-a solicitat aprobarea
decontdri i  cheltuiel i lor pentru naveta a trei  cadre didact ice, respectiv Ceoceanu
Alexandra, eare face naveta de la localitatea de reqedinld Movilila la locul de
muncd Colegiul Nalional ,,Grigore Moisil" Urziceni, Lungu Mariana, care face
naveta de la localitatea de reqedinld Slobozia la Liceul Tehnolo gic Cdzdneqti qi la
$coala Gimnaziald Munteni Buzdu gi Coman Vasile, care face naveta de la
localitatea de reqedinld Movila la Liceul Teoretic ,,Carol I" Feteqti;

-Hotdrdrile Consiliului de administralie al Centrului Judelean de Resurse qi
Asistenld Educalionald Ialomila nr. 27 din 17.04.2015 gi 30 din 11. 05.2015, prin
care s-a sol ici tat aprobarea decontdri i  cheltuiel i lor pentru naveta celor doud cadre
didactice, pentru suma de 1.163 lei, aferentb lunilor martie gi aprilie 2015;
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-Prevederile art. 105 alin. (2),1it. 0 din Legea educaliei nalionale nr. I din
20f 1, a prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanla de Urgenfd a Guvemului nr. 83
dtn 2014 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice in anul 2075,
precum qi alte md.suri in domeniul cheltuielilor publice qi a Instrucliunilor
Ministerului Educafiei, Cercetdrii, Tineretului qi Sportului nr. 2 din 20Il privind
decontarea navetei cadrelor didactice, emise in temeiul prevederilor art. 4 din
Ordinul ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului gi sponului nr.3.753 din 2011
privind aprobarea unor mdsuri tranzitorii in sistemul national de invdldmAnt, care
permit decontarea cheltuieliior pentru naveta cadrelor didactice gi a personalului
didactic auxiliar din inv5ldmAntul preuniversitar, care nu au locuinli qi cdrora nu li
se poate oferi o locuinld in localitatea unde au postul, pentru deplasbrile efectuate
din localitatea de reqedinldla locul de muncd qi retur qi

-Prevederile tezei finale a art. 37 aIin. (2) din Ordonanla de Urgenld a
Guvernului nr. 83 din 2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2015, precum qi alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice,
potrivit cdrora sumele necesare pl6ii acestor drepturi sunt asigurate din venituri
proprii ale judelului, precum qi din sumele defalcate din taxa pe valoarea addugatd,
pentru echilibrarea bugetelor locale, fiind prevdzute q.i la partea de cheltuieli in
bugetele celor doud institufii, propunem ca solicitirile celor doud institulii sd fie
supuse anahzei qi aprobdrii Plenului Consiliului Judelean Ialomila.
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