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HOTĂRÂREA NR.85 
Din 31 Iulie 2013 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice de la Liceul Tehnolog ic "Barbu A. Stirbey" Buftea şi Liceul 

Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 

• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate comun al Di recţie i Economice şi Serviciul Juridic şi Autoritate 

Tutelară ; 

• Adresa nr. 11 50/18.06.2013 a Liceu lui Tehnologic "Barbu A. Stirbey" Buftea, 
înreg istrată la Primă ria oraşului Buftea cu nr. 7943/18.06.2013; 

• Adresa nr. 2466/04.07.2013 a Liceu lui Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea, 

înreg istrată la Pr imăria oraşu lui Buftea cu nr. 8788/04.07.2013; 
• Avizul Comisiei pentru Activ ităţi Economice şi Financiare; Avizul Comisiei Juridice şi 

de Discip lină şi Avizul Comisiei pentru Învăţământ , Sănătate , Familie; 
În conformitate cu prevederile art.105, alin. (2) lit. (f) , din Legea educaţie i naţiona le nr. 

1/2011, cu mod ificările ş i completări le ulterioare, ale art. 1 şi art. 2 din I nstrucţiunile nr. 
2/2011 - privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul Educaţiei , 

Cercetă ri i , Tineretului şi Sportului , şi ale art. 36, alin. (2), lit. (d), alin . (6) lit. (b) din Legea 
admin istraţiei publice locale nr. 215/2001 , republ icată , cu modifică ri le şi completările 

ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ş i ale art.115 al in. (1) lit. (b) din Legea 

administraţie i publice locale nr. 215/200 1, republicată , cu mod ificările şi completările 

ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 
Liceul Tehnologic "Barbu A. Stirbey" Buftea", în sumă de 825,81 lei, aferentă lunilor aprilie 

- mai 2013, după cum urmează : 

• luna aprilie 2013 În sumă de 416, 82 lei 
• luna mai 2013 În sumă de 408, 99 lei. 

Art. 2. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 

Liceu l Tehnolog ic "Dumitru Dumitrescu" Buftea ", în sumă de 5519,00 lei , afe rentă lunilor 
martie - mai 2013 după cum urmează : 

• /una martie 2013 În sumă de 1781,00 lei 



• luna aprilie 2013 în sumă de 1707 lei 
• luna mai 2013 în sumă de 2031 lei. 

Art. 3. Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, respectiv sumele 
prevăzute la art. 1 - 2 din prezenta hotărâre se face de la cap. 65 Învăţământ , cu 
încadrarea în limita creditelor bugetare locale aprobate pentru anul 2013. 

Art. 4. (1) Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor 
justificative, certificate de către ordonatorul terţiar de credite (unitatea de învăţământ) la 
care îş i desfăşoară activitatea cad rul didactic care a solicitat decontarea cheltu ielilor de 
transport. 

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

Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, unitătilor de învăţământ (ordonatorilor terţiari de cred ite) ş i 

In stituţie i Prefectului judeţului Ilfov. 

Contl;a m ează, 
SE AR, 

EARAMA NA - ISABELA 

7 


