ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA FLORICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară
activitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru perioada
Februarie- Aprilie 2019
Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău
Având in vedere:
-expunerea de motive a primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău, inregistrată
sub nr.956/15.05.2019;
-raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului
contabilitate si achiziţii publice inregistrat la nr.960/15.05.2019;
-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.36 alin.2 lit.d şi alin.6 lit.a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.1 şi a art.115 alin.(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRÂŞTE:
Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi
desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru lunile FebruarieAprilie 2019, 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.
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 29.05.2019,
cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul
total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă.

