
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale ”Constantin 
Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 2019 

 
Consiliul Local al Comunei Poșta Câlnău ,județul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

19.02.2020; 
Având în vedere: 

-referatul de aprobare al  primarului înregistrat la nr. 41/13.02.2020; 
-raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 42/13.02.2020; 
-adresa nr. 297/07.02.2020  Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău prin care se 
solicită aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice care își desfașoară 
activitatea la Școla Gimnazială ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, aferentă lunii ianuarie 2020, 
înregistrată la primărie cu nr. 1037/13.02.2020; 
-avizul comisiilor de specialitate înregistrat cu numărul 43/13.02.2020; 
-prevederile art. 105 alin.(2) lit."f" si art.276 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-prevederile art. 1, 2 si 5 din Instructiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
-prevederile Hotararii Guvernului nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 
cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personaiului didactic auxiliar din 
invatamantuf preuniversitar de stat; 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,asa cum a fost modificata si completata; 
-prevederile art. 129 alin.(2) lit "d" coroborat cu lit."a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codut Administrativ; 
În temeiul art. 139 alin.(l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,                                       

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare pentru personalul didactic al Școlii Gimnaziale 
”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău la şi de la locul de muncă, pentru luna ianuarie 2020,  în sumă 
de  2254   lei. 

Art.2.(1). Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice prevazute la art. 1 se va face de la 
cap.65.02."lnvatamant" cu încadrarea în limita creditelor aprobate cu aceasta destinație, pe baza documentelor 
justificative. 

          (2). Ordonatorul terțiar de credite (directorul unității de învățamânt) va răspunde de modul de 
întocmire al calcutului sumelor propuse spre decontare și va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
        Art.3. Secretarul general  al comunei va asigura transmiterea prezentei hotărâri autorităților si 
instituțiilor interesate în termenele și condițiile stabilite de lege. 
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Prezenta  hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, în ședința din data de 
19.02.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din numărul total de 15 consilieri în 
funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 


