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HOTĂRÂREA NR. 144 
din 12.12.2012 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 
de la unitatile de învătământ din oraşul Buftea ' , 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 
A vând in vedere 

• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate comun al Serviciu lui Juridic şi Autoritate Tutelară , Serviciul 

Contabilitate; 
• Adresa nr.2157/22.11 .2012 (1442/26.11 .2012) de la Şcoa la gimnaz i a lă nr. 1 Buftea; 
• Adresa nr.2247/12.12.2012 (241/12.12.2012) de la Şcoa la gimnazia lă nr. 1 Buftea; 
• Adresa nr.11 26/16.11.2012 (216/16.11 .2012) de la Şcoa la gimnazială nr. 2 Buftea; 
• Adresa nr.1354/12. 12.2012 (242/12.12.2012) de la Şcoa la g imnazia lă nr. 2 Buftea; 
• Ad resa nr. 5424/12.12.2012 (239/12.12.2012) de la Liceul Tehnologic "Dumitru 

Dumitrescu" Buftea; 
• Adresa nr. 2378/03.12.2012(227/04.12.2012) de la Liceul Tehnologic "Barbu A.Stirbei" 

Buftea ; 
• Adresa nr. 698/26.11 .2012(1443/26.11 .2012) de la cu P.P. nr.3 Buftea (Gradinita Căsuţa 

Copilăriei); 

• Adresa nr. 740/12.12.2012(240/12.12.2012) de la cu P.P. nr.3 Buftea (Gradinita Căsuţa 
Cop ilăriei) ; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice ş i Financiare; Avizul Comisiei Juridice ş i de 
Disciplină ; 
În conformitate cu prevederile art.1 05, alin . (2) lit. f) , art.276, din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi completă rile ulterioare ş i ale art.1, art. 2 din 
Instructiunile nr. 2/2011 -privind decontarea navetei cad relor didactice, aprobate de Ministerul 
Educatiei, Cercetării , Tineretului ş i Sportului; 

În temeiul art.36, alin . (2), lit. d) , alin. (6) lit. b) ş i art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a 
ad ministraţie i publice locale, republicată, cu modificările şi comp letările ulterioare 

HOTĂRĂ ŞTE 

Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoal a 
gimnazială nr. 1 Buftea, în sumă de 9751.01 lei, aferentă lunilor septembrie- noiembrie 2012, 
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotă râre. 

Art. 2. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala 
gimnaz ia lă nr. 2 Buftea, în sumă de 3803 lei , aferentă lunilor septembrie - noiembrie 2012, 
conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 



Art. 3. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cad relor didactice de la Liceul 
Tehnologic " Dumitru Dumitrescu" Buftea, în sumă de 3669 lei, aferentă lunilor iulie -
septembrie 2012, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotă râre. 

Art. 4. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul 
Tehnologic "Barbu A. Stirbei" Buftea, în sumă de 1831,06 lei , aferentă lunilor iulie- octombrie 
2012, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 5. Se aprobă decontarea cheltuieli lor pentru naveta cadrelor didactice de la 
Gradinita cu P.P. nr. 3 Buftea (Căsuţa Copilăriei) în sumă de 2981,1 lei , aferentă lun ilor 
septembrie - noiembrie 2012, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 

Art. 6. Decontarea sumelor prevăzute la art. 1- 5 din prezenta hotărâre se va face de la 
cap.65 Învăţământ, cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul 2012. 

Art. 7. (1) Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor 
justificative, de către ordonatorul tertiar de credite (unitatea de învăţământ) la care îşi 

desfăşoară activitatea cadrul didactic. 

(2) Ordonatorii terţiari de credite răspund de modul de întocm ire al calculului 
sumelor propuse spre decontare şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, servici ilor de 
specialitate, unitătilor de învăţământ (ordonatori tertiari de credite) şi In stituţiei Prefectu lui 
judeţului Ilfov. 

Contras nează, 
SECR 

ŞTEFAN ALI~ 


