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HOTĂRÂREA NR. 44 
Din 30 Aprilie 201 3 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice de la unităţ ile de învăţământ din oraşu l Buftea 

A vând În vedere 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate comun al Serviciului Juridic şi Autoritate Tute la ră , Serviciul 

Contabilitate ; 
• Adresa nr.628/11 .04.20 13 a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Buftea; 
• Adresele nr. 397/19.02.201 3 ş i nr.1 000/09.04.20 13 de la Şcoala Gimnaz i a lă nr. 2 

Buftea; 
• Adresele nr. 460/04.03.2013 nr. 671/22 .04 .201 3 de la Liceul Tehnologic "Barbu A 

Ştirbe i " Buftea; 
• Avizul Comisiei pentru Activ ită ti Economice ş i Financiare; Avizu l Comisiei Juridice şi 

de Disciplină ş i Avizul Comisiei pent~u Învăţământ, Sănătate, Familie; 
În conformitate cu prevederile art.1 05, alin . (2) lit. (f) , din Legea educaţ ie i naţiona le 

nr. 1/20 11 , cu mod ificările ş i comp letă rile ulterioare, ale art. 1 ş i art. 2 din I nstrucţiunile nr. 
2/2011 - privind decontarea navetei cad relor didactice, aprobate de Ministerul Educaţie i , 
Cercetă rii , Tineretului ş i Sportului , ş i ale art . 36, alin . (2), lit. (d), a lin. (6) lit. (b) din Legea 
nr. 2 15/2001 a administraţie i publice locale, repub licată , cu mod ifi cările ş i completă rile 

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

215/2001 a administraţi e i publice locale, republicată , cu mod ificări le ş i completă rile 
ulterioare, 
Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞT E 

Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 
Şcoa la Gimnaz ia l ă nr. 1 Buftea , în sumă de 8680, 51 lei, afe rentă lun ilor decembrie 20 12, 
ianuarie 201 3, februarie 201 3, conform anexei nr.1, care face parte i nteg rantă din 
prezenta hotă râre . 

Art. 2. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didact ice de la 
Şcoala Gimnaz ia lă nr. 2 Buftea, în sumă de 3.563 lei, afe rentă luni lor decembrie 20 12 ş i 
ianuarie, februarie, martie 201 3, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotă râ re . 

Art. 3. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadre lor didactice de la 
Liceul Tehnologic "Barbu A . Ştirbe i " Buftea, în sumă de 3553, 21 lei, aferentă lunilor 
septembrie - decembrie 201 2 ş i ianuarie - martie 201 3, conform anexei nr. 3, care face 
parte integrantă din prezenta hotă râ re . 



Art. 4. Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, respectiv sumele 
prevăzute la art. 1 - 3 din prezenta hotă râre se face de la cap. 65 Învăţământ, cu 
încadrarea în limita cred itelor bugetare locale aprobate pentru anul 2013. 

Art. 5. (1) Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor 
justificative, certificate de către ordonatorul terţia r de credite (unitatea de învăţământ) la 
care îşi desfăşoa ră activitatea cadrul didactic care a solicitat decontarea cheltuieli lor de 
transport. 

(2) Ordonatori i terţiari de cred ite răspund de modul de întocmire al calcu lu lui sumelor 
propuse spre decontare şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

Art. 6. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia primarului oraşu lui Buftea, 
serviciilor de specialitate, unităţilor de învăţământ (ordonatori terţia ri de credite) ş i 

Instituţie i Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

S~TAR, 
Gheo~- Camelia 


