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VICEPRB$EDINTB Nr. 4966 din 17.06.2015

EXPUNBRB DE MOTIVB
la proiectul de hotir6re privind aprobarea decontdrii cheltuielilor pentru naveta

cadrelor didactice Si a personalului didactic auxiliar de la CentrulJudelean de Resurse gi
Asistenld Educalionali lalomila gi de la LiceulTehnologic Special ,,lon Teodorescu"

Slobozia, pentru luna mai 2015

Prin proiectul de hotirAre supus dezbaterii Consiliului fudelean
Ialomila se propune aprobarea decontdrii cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice $i a personalului didactic auxiliar de la Centrul fudelean
de Resurse ti Asistenld Educalional5 lalomila gi de la Liceul Tehnologic
Special ,,lon Teodorescu" Slobozia, pentru luna mai2015.

'' Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice gi a
personalului didactic auxiliar din invSldmAntul preuniversitar, care nu au
locuin!5 gi cdrora nu li se poate oferi o locuinli in localitatea unde au
postul, pentru deplasirile efectuate din localitatea de regedin!5 la locul de
munci gi retur, se face potrivit prevederilor art. 1,05 alin. [2), lit. f) din
Legea educaliei nalionale nr. 1 din 20Lt, a prevederilor art.37 alin. [2) din
Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului nr. 83 din 20L4 privind salartzarea
personalului pldtit din fonduri publice in anul 20L5, precum gi alte mdsuri
in domeniul cheltuielilor publice gi a Instrucliunilor Ministerului
Educafiei, Cercetirii, Tineretului gi Sportului nr. 2 din 20LL privind
decontarea navetei cadrelor didactice, emise in temeiul prevederilor art. 4
din Ordinul ministrului educafiei, cercetirii, tineretului gi sportului nr.
3.753 din 20LL privind aprobarea unor misuri tranzitorii in sistemul
nafional de invS!5mAnt.

Sumele necesare pldgii acestor drepturi sunt din venituri proprii ale
judefului, precum Si din sumele defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru echilibrarea bugetelor locale, fiind previzute gi la partea de



cheltuieli in bugetele celor doui institulii gi au fost analizate, anterior
solicitlrii adresate ordonatorului principal de credite, de cltre consiliile
de administralie ale respectivelor institufii de invifimAnt, in raport cu
evidenlele proprii privind pontajul zilnic.

Prin adresele nr. 967 din L2.06.20t5 gi nr. L496 din L1..06.2015,
Centrul fudelean de Resurse gi Asisten!5 Educalionali lalomifa, respectiv
Liceul Tehnologic Special ,,lon Teodorescu" Slobozia au solicitat aprobarea
decontirii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice gi a personalului
lor didactic auxiliar, pentru luna mai 20L5, pentru sumele de 670 lei,
respectiv de 67 L lei.

Fafi de cele mai sus prezentate, constatAnd cd sunt intrunite
condigiile de legalitate gi oportunitate, propun Consiliului f udelean
Ialomila adoptarea hotdrArii in forma gi conlinutul prezentate in proiect.
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