
ROMANIA
      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
pentru modificarea HCL nr.48/28.04.2011 şi HCL nr.63/26.05.2011, privind aprobarea 

drepturilor baneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, în 
condiţiile legii

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.7476/09.06.2011,  formulata  de  dl.  Ferăstrăeru 
Nicolae, Primarul oraşului Breaza;

- raportul de specialitate  nr.7475/09.06.2011, întocmit de Seful Serviciului 
Financiar Contabil- dna Sichim Elena;

- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finanţe…comerţ şi servicii din cadrul 
Consiliului Local al oraşului Breaza;

- avizul nr.7482/09.06.2011 al secretarului oraşului Breaza;
Luând în considerare adresa nr.1522/09.06.2011 a Liceului teoretic „Aurel Vlaicu” 

Breaza, înregistrată la Consiliul Local sub nr.82/09.06.2011;
În conformitate cu prevederile:
- art.105 alin.(2) lit.”f” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
- dispoziţiile cuprinse în Instrucţiunile MECTS nr.2/2011, privind decontarea navetei cadrelor 

didactice;
În temeiul art. 36, alin. (9), şi ale art.115 coroborate cu art. 45, alin.(1), din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 

Art.I. HCL  nr.48/28.04.2011  privind  aprobarea  drepturilor  baneşti  aferente  personalului 
didactic care solicită cheltuieli de deplasare, în condiţiile legii, se modifică după cum urmează:

1. Art.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.1 Aprobă drepturile baneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli 

de deplasare, în cuantum de 5.269 lei, nominalizate în lista anexă la prezenta hotărâre”.
2. Din lista de avans chenzinal – Anexă la HCL nr.48/28.04.2011 se exclude

dna.Ghica  Valentina,  menţionată  la  nr.crt.3  –  care  face  parte  din  categoria  personalului  didactic 
auxiliar,  ocupând funcţia  de laborant,  cu modificarea corespunzătoare a sumei  totale prevăzută în 
această listă.

Art.II.  HCL  nr.63/26.05.2011  privind  aprobarea  drepturilor  baneşti  aferente  personalului 
didactic care solicită cheltuieli de deplasare, în condiţiile legii, se modifică după cum urmează:

1. Art.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.1 Aprobă drepturile baneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli 

de deplasare, în cuantum de 3.151 lei, nominalizate în lista anexă la prezenta hotărâre”.
2. Din lista de avans chenzinal – Anexă la HCL nr.63/26.05.2011 se exclude



dna.Ghica Valentina,  menţionată  la nr.crt.34 – care face  parte  din categoria  personalului  didactic 
auxiliar,  ocupând funcţia  de laborant,  cu modificarea corespunzătoare a sumei  totale prevăzută în 
această listă.

Art.III.  Celelalte prevederi cuprinse în HCL nr. 48/28.04.2011 şi HCL nr.63/26.05.2011 şi în 
anexele la acestea rămân nemodificate.

Art.IV. –  Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  prin  grija  Serviciului  Administratie  Publica 
Locala:  Prefecturii  Prahova,  Serviciului  Financiar-Contabil  din  cadrul  Primăriei  oraşului  Breazaşi 
Liceului Teoretic “Aurel Vlaicu”. 

  Presedinte de sedinta,  Contrasemnează,
    Consilier local,      Secretar oraş,
   Niţu Nicolae                                                         Elena Moldoveanu
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