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HOTĂRÂREA NR. 3 
Din 28 Ianuarie 2016 

privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care 
îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Serviciul 

Juridic; 
• Adresa Şcolii Gimnaziale nr. 2 Buftea, nr. 2617/2015, înregistrată la Primăria 

oraşului Buftea cu nr. 25757/2015; 
• În conformitate cu prevederile art.105, alin. (2) lit. (f), din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 şi art. 2 din 
Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale art. 36, alin. (2), lit. (d), 
alin. (6) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei 
Juridice şi de Disciplină; 

• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială şi al Comisiei pentru 
Învăţământ, Sănătate, Familie; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice 
care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2", Buftea în sumă totală de 
3.532 lei, după cum urmează: octombrie 2015 - 1.843 lei, noiembrie 2015 - 1.689 lei. 

Art. 2. Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, respectiv suma 
prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, se face de la cap. 65 Învăţământ, cu 
încadrarea în limita creditelor bugetare locale aprobate. 

Art. 3. (1) Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza 
documentelor justificative, certificate de către ordonatorul terţiar de credite (unitatea de 
învăţământ) la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic care a solicitat decontarea 
cheltuielilor de transport. 



(2) Ordonatorul terţiar de credite (directorul unităţii de învăţământ), răspunde de 
modul de întocmire al calculului sumelor propuse spre decontare şi va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate şi Şcoala 
Gimnazială nr. 2 Buftea, 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, Şcolii Gimnaziale nr. 2 şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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