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HOT ĂRAREA NR. 85 
din 04 Septembrie 2012 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care îşi 
desfăşoară activitatea la Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 din oraşul Buftea 

A vând În vedere 
• Adresa nr. 92125.07. 2012de la Scoala cu clasele 1-VIII nr. 2 BufteaJnregistrată la registratura 

primariei oraşului Buftea cu nr. 8467125.07. 2012; 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate comun al serviciuluitjuridic şi serviciul contabilitate; 
• Prevederile art.105, alin. (2) lit. D, art.276, din Legea educaţiei naţionale nr. 112011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art.1, art.2 din Instructiunile nr. 212011 - privind decontarea navetei cadrelor 

didactice, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului; 
• Avizul comisiei pentru activităti economice şi financiare ; 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplina ; 

În temeiul art.36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. b) şi art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliu/local al oraşului Buftea 

HOTĂRAŞTE 

Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala cu 
clasele I-VIII nr. 2 Buftea,în sumă de 1.366,00 lei, aferenta lunii iunie 2012,conform tabelului 
nominal anexat,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se va face de la cap.65 
Învăţământ , cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul 2012. 

Art.3. (1) Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor 
justificative, de către ordonatorul tertiar de credite (Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2) la care îşi 
desfăşoară activitatea cadrul didactic. 

( 2) Ordonatorul tertiar de credite raspunde de modul de întocmire al calculului sumelor 
propuse spre decontare şi este însărcinat cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.4. Secretarul oraşu 
prezentei hotărâri şi comu wAn~a-::~r.P.s 

Scoala cu clasele I-VIII 

asigura aducerea la cunoştinţa publica a prevederilor 
rimarului oraşului Buftea, servicii lor de specialitate, 

lui judeţului Ilfov. 
Contrasemnează , 

SECRETAR, 

~NA 


