
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA FLORICA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și 

personalului didactic auxiliar 	care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din 
Comuna Florica, pentru luna februarie 2021 

 
Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău 
 Având in vedere: 

-referatul de aprobare al  primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău,  
inregistrat cu nr. 408/05.03.2021. 
           -raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului de 
specialitate, inregistrat cu nr.  416/05.03.2021 ; 
           -avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica; 

- prevederile art.105 alin.2 lit.f şi a art.276 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, a 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 din 
15.07.2015, aprobate prin H.G. nr.569/2015, coroborat cu art.129 alin.7 lit.a din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

-prevederile art 1, art 2 si art 5 din Instructiunile nr. 2/2011 privind 
decontarea navetei cadrelor didactice; 

În temeiul art.129 alin. 2) lit. a) si art. 196 alin.1 lit (a) din din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Â Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și 
personalului didactic auxiliar 	 care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din 
Comuna Florica, pentru luna Februarie  2021, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1) Decontarea sumelor se face din cap.65.02 „Învăţământ”, Titlul 
"Bunuri si servicii".  

(2) Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice se face pe baza 
documentelor justificative, de către ordonatorul terţiar de credite unde îşi desfăşoară 
activitatea cadrul didactic. 

 (3) Ordonatorul terţiar de credite răspunde de modul de întocmire a calculului 
aferent sumelor propuse spre decontare. 
  Art.3. Primarul comunei Florica prin compartimentul contabilitate al Primăriei 
comunei Florica şi ordonatorul terţiar de credite al unităţii de învăţământ vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 4 Secretarul comunei va comunica celor in drept prezenta hotărâre. 
 

                 Presedinte de sedinţă, 
                        Consilier local,                                                           
                       Lupu Cristian              

                                                                        Contrasemnează, 
                          Secretar general delegat al comunei   

                                                                                     Lupu Marcelica Adriana 
 Nr.17 
 Florica 31.03.2021  
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 31.03.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, , cu un numar de ___ voturi 
pentru ,___abtineri si ___voturi impotriva , din numarul total de __ consilieri in functie si ___consilieri prezenti la 
sedinta 


