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              H O T A R A R E  

pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele 

didactice      

si/sau a  personalului didactic auxiliar care isi desfasoară activitatea la 

unitățile de                                           

invățământ din comuna Brusturoasa,   pentru  lunile mai, iunie și iulie  2020 

            

                

 

 

Consiliul local al comunei Brusturoasa, Judetul Bacau, intrunit in ședință ordinară din 

data de  12.08.2020      

Luând in considerare 

- Referatul de aprobare a primarului localitatii nr 4780/06.08.2020   precum si proiectul de 

hotarare initiat in acest sens; 

- referatul de specialitate nr.  4779/06.08.2020   intocmit de Soponaru Aurelia,   birou 

financiar-contabilitate 

-  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub nr.4859 ȘI 4865   

din 12.08.2020      

In conformitate cu  

-   art. 2 din Instructiunile nr. 2/2011- privind decontarea navetei cadrelor didactice, 

aprobate de M.E.C.T.S; prevederile art. 105 alin. 2) lit. f), art. 276 din Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art5(1) și 7(7) din HG nr. 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  

In temeiul art. nr. 129 alin. 7 lit. a) coroborat cu   art. 139 alin.(3) lit.a) şi ale art.  197 

alin (1) și (4)  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ 

 

 

        HOTARASTE 

 

Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice si/sau a 

personalului didactic auxiliar care isi desfasoara activitatea la unitatile de invatamant din comuna 

Brusturoasa,   pentru  lunile mai, iunie și iulie  2020, în valoare totală de 477  lei RON. 

(2) - Se aprobă cheltuieli de deplasare în interesul serviciului in suma de  478 lei RON. 



Art. 2. (1) Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor 

justificative, certificate de directorul unitatii de invatamant la care isi desfasoara activitatea 

cadrele didactice si/sau a personalului didactic auxiliar care au solicitat decontarea. 

(2) Răspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor banesti aferente 

personalului didactic si/sau a personalului didactic auxiliar care solicita decontarea revine 

Consiliului de administratie a unitatii de invatamant - Scoala Gimnazială Brusturoasa 

(3) Directorul unitatii de invatamant, raspunde de modul de intocmire al calculului 

sumelor propuse spre decontare si va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

 

 

 

Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii si se comunica: 

- Primarului localitatii; 

- Scolii Gimnaziale Brusturoasa; 

- Institutiei Prefectului judetul Bacau; 

Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei. 

 

 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

       Coman-Găburici Cristian                                 SECRETAR GENERAL AL UAT   

                Mariana-Simona OPREA  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nr.     55     din 12.08.2020 
Adoptată în unanimitate de voturi 
Consilieri aleşi 13, prezenţi 11 
 


