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HOTĂRÂREA NR. 55/2019 

Cu privire la aprobarea cheltuielilor de deplasare a cadrului didactic al Școlii Gimnaziale 
Toro Tibor Ulie ș pentru perioada septembrie-decembrie 2019 

 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

a) Referatul de aprobare nr.: 306/S/18.11.2019; 

b) Proiectul de Hotărâre nr. 307/S/18.11.2019; 

c) Raportul compartimentului de specialitate nr. 315/S/20.11.2019 

d) Avizul comisiei de specialitate nr. 319/S/29.11.2019 

e) Cererea nr. 1031/2019 al Școlii gimnaziale Toro Tibor; 

Ținând cont de prevederile legale: 

Art. 34 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 276 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare; 

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; 

Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă republicată cu 
modificările și completările utlerioare; 
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În temeiul prevederilor art. 129, al. (7), lit. a), art. 139, al. (1), art. 196 al. (1), lit. a) și art. 199 din 
OUG 57/2019privind Codul administrativ, cu moficicările și completările ulterioare Consiliul 
local al Comunei Ulieș în ședința ordinară adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Aprobarea cheltuielilor de deplasare 

(1) Se aprobă cheltuielile de deplasare a cadrului didactic al Școlii Gimnaziale „Toro Tibor” 
din Comuna Ulieș pentru suma de 8819 RON conform cererii 1031/2019 care constituie 
Anexa prezentei Hotărâri și face parte integrantă din acesta. 

Art. 2. Dispoziții executorii 

(1) Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ulieș, 
compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Ulieș și secretarul comunei Ulieș. 

Art. 3. Căii de atac, natura juridică 

(1) Prezentul act administrativ este individual, având aplicabilitate asupra unor persoane 
determinabile. 

(2) Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii prealabile se 
poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 de zile de la 
comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita. 

Art. 4. Comunicarea Hotărârii 

(1) Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului pentru Prefectura Județului 
Harghita, Școlii Gimnaziale „Toro Tibor” Ulieș și Inspectoratului Școlar Județean 
Harghita. 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  
 Orbán Balázs Persoana desemnată 
  Cu atribu ții de secretar 
  Fazakas László 

 


