ROMÂNIA

NR. 17/02.03.2022
Constantin
, pentru luna ianuarie

2022

Consiliul Local al Comunei
09.03.2022;
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 54/02.03.2022;
-raportul compartimentului de specialitate
înregistrat la nr. 55/02.03.2022;
-adresele nr. 377/
ale
colii Gimnaziale
comuna
aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului
cadrelor di
activitatea la
comuna
, aferente lunilor ianuarie
;
-avizul comisiilor de specialitate
56/02.03.2022;
-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,
Art.1.

decontarea cheltuielilor de deplasare pentru personalul didactic al colii
, pentru luna ianuarie
4.431,50 i luna februarie 2022 în
de 4343 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 credite
ie, pe baza
documentelor justificative.
(2). Ordonatorul ter
nt) va r
de
întocmire al calcul
ndeplinire prevederile prezentei
ri.
Art.3. Secretarul general al
Gimnaziale
2022

OR,
PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

AVIZAT,
SECRETAR DELEGAT AL U.A.T,
ENACHE ANA

ROMÂNIA
COMUNA
PRIMAR
NR. 54/02.03.2022

REFERAT DE APROBARE
cadrelor didactice din cadrul
l

2022,

Potrivit prevederilor art. 129 alin.(2) lit "d" coroborat cu lit."a" din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codut Administrativ

H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind decontarea
.
, a solicitat prin adresa nr.
1602/28.02.2022 , aprobarea sumelor neceare
lunii ianuarie 2022

377/28.02.2022
4.431.50 lei. Având în vedere cele de mai sus, s-a
navetei cadrelor didactice din cadrul
pentru luna ianuarie 2022
4.431,50 lei
Consiliului Local

PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

de 4343 lei
.

ROMÂNIA
COMPARTIMENT CONTABILITATE
NR. 55 /02.03.2022
RAPORT
privind aprobarea
pentru luna ianuarie

Constantin
2022,

În conformitate cu prevederile din Instruc iunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor
cele ale H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
, p
1602/28.02.2022
aprobarea sumelor neceare
ianuarie 2022
4.431,50 lei. Iar prin adresa 447/.2022

cu
, a solicitat
lunii
cola Gimnazial Constantin
econtarea transportului

, aferente lunii februarie 2022 în cuantm de 4343 lei
,
defalcate din taxa
naveta cadrelor didactice, conform legii.
unde are postul, i se d
De asemenea, potrivit art. 1 si 2 din Instructiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor
didactice
.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
personalului didactic din unitatile de invatamant de stat, care nu
dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul, i
se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, din localitatea de resedinta la locul de
munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, respectiv contravaloarea abonamentului lunar pe
mijlocul de transport in comun.
Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de catre autoritatile
administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de
invatamant la care isi desfasoara activitatea cadrul didactic, in urma solicitarilor adresate autoritatilor
administratiei publice locale.
a unei
privind decontarea navetei
pentru luna ianuarie 2022 i luna februarie 2022
în acest sens.
INSPECTOR ,

