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HOTĂRÂREA NR.1 20 
Din 30 Septembrie 2013 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice de la Şcoa la G imnazială nr.2, Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate comun al Direcţie i Economice ş i al Serviciului Juridic ş i 

Autoritate Tute l a ră; 

• Adresa nr. 10138/20 13 completată prin adresa nr. 13.058/2013 de la Şcoa la 

Gimnazia lă nr.2, Buftea; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţ i Economice şi Financiare; Avizul Comisiei Juridice ş i 

de Disciplină ş i Avizul Comisiei pentru Învăţământ , Sănătate , Familie; 
În conformitate cu prevederile art.105, alin . (2) lit. (f) , din Legea ed ucaţie i n aţ iona le nr. 

1/2011 , cu modificările ş i completările ulterioare, ale art . 1 ş i art. 2 din In stru cţ iu n i le nr. 

2/2011 - privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul Educaţiei. 

Cercetări i , Tineretului ş i Sportului , ş i ale art. 36, alin . (2), lit. (d), alin. (6) lit. (b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată , cu mod ificări le şi comp letările 

ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin . (1 ) ş i ale art.11 5 alin . (1) lit. (b) din Legea 

administraţie i publice locale nr. 215/2001 , re publicată , cu mod ificările şi completă rile 

ulterioare, 

HO T ĂRĂ Ş T E 

Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 

Şcoala Gimnaz ia lă nr.2, în sumă de 2.245,00 ei, aferentă lunilor mai - iunie 2013, după 

cum urmează : 

• luna mai 2013 În sumă de 1.120,00 lei 
• luna iunie 2013 În sumă de 1. 125, 00 lei. 

Art. 2. Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, respect iv suma 
prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre , se face de la cap. 65 Învăţământ , cu încadrarea 
în limita creditelor bugetare locale aprobate pentru anul 201 3. 
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(2) Ordonatorul terţiar de credite (directorul unităţii de învăţământ) , răspunde 

de modul de întocmire al ca lculului sumelor propuse spre decontare şi va duce la 
îndeplini re prevederi le prezentei hotărâri . 

Art. 4. Secretarul oraşu lui Buftea va asigura aducerea la cunoşti nţă publică a 

prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
servicii lor de specialitate, Şcoa la G imnazia lă nr. 2 ş i Instituţiei Prefectului judeţu lui Ilfov. 

ConÎmnează, 
S TAR, 

EARAMAZ - ISABELA 
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