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HOTARAREA NR.53 
din 29 Mai 2012 

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

' ' 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere 

• Expunerea de motive domnului primar Ion Stoica: 
• Raportul de specialitate al serviciului juridic: 
• Adresa nr. 992/28.05.2012 de la Scoala nr. 2 Buftea; 
• Adresa nr. 1177/04.05.2012 de la Grupul Scolar Dumitru Dumitrescu; 
• prevederile art.2 din Instructiuni nr. 2/2011 - privind decontarea navetei cadrelor 

didactice, aprobate de Ministerul educatiei, cercetării, tineretului şi sportului; 
• Prevederile art.1 05, alin . (2) lit. f) , art.276, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 , 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• Avizul comisiei buget finanţe ; 

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

ulterioare; 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 
Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Buftea, în sumă de 2647 lei , aferente lunilor martie si aprilie 
2012, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 
Grupul Scolar " Dumitru Dumitrescu" Buftea, în sumă de 4893 lei , aferente lunilor 
noiembrie, decembrie 2011 , conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, unitatilor de învăţământ şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice de la unitatile de învatamant din orasul Buftea , 

în conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/201 1, precum si Instructiunile nr. 
2/2011 -privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educatiei, 
cercetarii, tineretului si sportului, personalul didactic din unitatile de invatamant au dreptul 
la decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de resedinta 
la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta. 

Text extras din Instructiuni : 

Art. 1. - Personalului didactic din unitatile de învatamânt de stat, care nu dispune de locuinta si 
caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta 
cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de 
la locul de munca în localitatea de resedinta. În cazul în care nu exista mijloace de transport în 
comun între localitatea de resedinta si sediul unitatii de Învatamânt, urmeaza a i se deconta 
contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se face cu 
autoturismul proprietate personala. În cazul în care exista mijloc de transport în comun, dar 
personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta 
contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când 
transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai 
posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se 
va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala 
pe raza careia se afla unitatea de învatamânt la care îsi desfasoara activitatea cadrul didactic, în 
urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice locale, astfel: 

a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la 
sfârsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea 
contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la 
sfârsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învatamânt, 
care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala; 

b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport În comun sau a 
contravalorii corespunzatoare a 7,5 1 benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei care isi 
asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de 
conducerea unitatii de învatamânt. 

Conform att.2 din Instructiuni la propunerea Consi liul de administratie al unitatii de 
învatamânt, lunar, consi liul local aproba drepturile banesti aferente personalului didactic care 
solicita cheltuieli de deplasare. 

Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de unitatea de 
Învatamânt conexa la care Îsi desfasoara activitatea cadrul didactic, respectându-se 
prevederile art. 1. 

Având în vedere adresele de la unitatile de invatamânt,respectiv: adresa 
nr.992/28.05.2012 de la Scoala nr. 2 Buftea, adresa nr. 1177/04.05.2012 de la Grupul 
Scolar Dumitru Dumitrescu, propunem aprobarea proiectului de hotarare 

• privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 
de la unitatile de învatamant din orasul Buftea 

1 

Consilier Juridic 7.L--
Directia economica K 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice de la unitatile de învatamant din orasul Buftea , 

În conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011 , precum si Instructiunile nr. 
2/2011 - privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educatiei, 
cercetarii, tineretului si sportului, personalul didactic din unitatile de invatamant au dreptul 
la decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de resedinta 
la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta. 

Text extras din Instructiuni : 

Art. 1. - Personalului didactic din unitatile de invatamânt de stat, care nu dispune de locuinta si 
caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul, i se vor deconta 
cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de 
la locul de munca în localitatea de resedinta. În cazul în care nu exista mijloace de transport in 
comun intre localitatea de resedinta si sediul unitatii de învatamânt, urmeaza a i se deconta 
contravaloarea a 7,5 1 benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se face cu 
autoturismul proprietate personala. În cazul în care exista mijloc de transport În comun, dar 
personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta 
contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport În comun. Atunci când 
transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai 
posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se 
va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala 
pe raza careia se afla unitatea de învatamânt la care isi desfasoara activitatea cadrul didactic, În 
urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice locale, astfel: 

a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport În comun prin depunerea la 
sfârsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea 
contravalorii corespunzatoare a 7, 5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la 
sfârsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificati ve eliberate de unitatea de învatamânt, 
care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala; 

b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a 
contravalorii corespunzatoare a 7, 5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei care isi 
asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de 
conducerea unitatii de invatamânt. 

Conform art.2 din Instructiuni la propunerea Consiliul de administratie al unitatii de 
învatamânt, lunar, consiliul local aproba drepturile banesti aferente personalului didactic care 
solicita cheltuieli de deplasare. 

Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de unitatea de 
învatamânt conexa la ca re îsi desfasoara activitatea cadrul didactic, respectându-se 
prevederile art. 1. 

Având în vedere adresele de la unitatile de învatamânt, respective : adresa 
nr.992/28.05.2012 de la Scoala nr. 2 Buftea, adresa nr. 1177/04.05.2012 de la Grupul 
Scolar Dumitru Dumitrescu, propun aprobarea proiectului de hotărâre: 

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

PRIMAR 
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SCOAL A CU CLASELE I-VI li Nr 2 BUFTEA 
Strada Stirbei Voda nr 22 
Oras Buftea - Judet Il fov 

----J-U DETU Llî.J::()\i .. ---····! 
CONSILIUL LOCAL Ai.. 1 

OF~AŞUL BUFTEA 
REGISTRATURA GENER.{).L~ 

! 6 Nr ............................ ...... ... .. . .. 

. 2~~2-L~t:~~·:.:.:~~~~:;~·.J:i.~?-f:f.. ·. 

Cod Fiscal 13602520 
Tel./Fax: 02 1135 15537 
NR~~_/28 .05 .20 1 2 

J_ f'.lt~ N Q_ . j_ LA- !-{el . 
31~\.l\\~. 

Catre. 

CO. 'SILI UL LOCAL ORA S BUFTEA 

In conf0rmi tate cu pi'ev~c!eriic art. .: al " INSTRIJCTl UNI MECTS 
m. 2J 17.02.20 I l,. va maimarn aimurat situatia dreptui lo:- banesti aferente personalulu i 

rJ idactic care S~)i i cita che ltuie!: de c!epla~are pe!1trll lunile martie <.> i apr ilie 201 2. astfel: 
- luna martie 20 12 = 1.7()8.00 iei 
- !una apn li·~ 20 l?. 879.00 lei 

Solicitaril e cacli·e!or didaciice au t\.>sr d i :K~t t ate :-. i anal izate in sedintele Consiliul ui 
Je adm inistratie din data de 27.04.201 2 pc~1~m luna 11'1fti'1ie20 12 . re.pectiv 24.05.2012 
pt:ntru l ~ma april ie 201?. 

\. -copie cc;·cre S'JI ie:itare decont!'~ re cheltui~! i de transport cr. Legii ! 08nou7 
2. -- copie B. l.iC.J. cadre d ida ;' ~ i ce 

1. -- coptc ta)on auto p~ntru personHitti cJre s t; acp! as~aza cu autoturisn1t,1 
proprietate j)f.'rsonala 

4. -·cor ie permis cond uc~:-e pen:rv personalul care se d ep l as~aza cu autoturisrnuJ 
pi·oprictate pc!·sonaia 

5. -· copie: bi lele calawr ~.;. pentn1 ;)erson;-md eare se dep!ase:aza c. u rn ij loacele de 
r ru:lSfJ;) ;·~ ::1 comun r::~rcct i\· ll't<'i \: i -raxi Bucuresii -· Bllftea si retur. 

Contabil sef, 



SCOALA CU CLASELE I-VIII Nr 2 BUFTEA 
Strada Stirbei Voda nr 22 
Oras Buftea - Judet fl fov 
Cod Fiscal 13602520 
Tel./Fax: 02 1/3515537 

TABEL NOMINAL 
Cu cadrele didactice care au solic itat decontarea cheltuieli lor 
de transport conform Legii nr. l 08/2007, 

luna aprilie 2012 

! Nr. Numele si prenumele Suma 
~t. cuvenita lei 

NAE IOANA 72,00 
.2. 1 EFRIM M~RELA-V~c:_TORITA~ 72,00 

' ' A 1 1 ~ ' • ,· ) ) :: . ! P-~- GA1S1 E . . ~U DOREL \_~~--l-- 144,00

1 
~1_4:.:_1CJ IRLEANU LUCIANA ____ ;___ 72,00 
. 5. MOAGA ANA-MARJA 

1 

72,00 l 
l6.-iour\1.ÎÎ~Rt.,ci-ffiLUClANA ____ j -- 72,00 1 r71______ -·--·------- · 
~-~ TRAILA MIHAI i __ 375,00 i 
! i__ 1 ~ 
[~~- TOTAL ----~·-·--- _ 879,00 1 

DIRECTOR, CONTABIL SEF, 

EC.STOASA FLORICA 



SCOALA CU CLASELE I-VIII Nr 2 BUFTEA 
Strada Stirbei Voda nr 22 
Oras Buftea - Judet Ilfov 
Cod Fiscal 13602520 
Tei./Fax: 02 1/35 15537 

TABEL NOMINAL 
Cu cadrele didactice care au solicitat decontarea cheltuieli lor 
de transpon conform Legi i nr. l 08/2007, 

luna mattie 2012 

r-·-·- -- -

j Suma 
--

Nr. 1 Numele si prenumele 
crt. 1 · cuvenita lei 

rnE IOANA 158,00 
FRJM MIRELA-VTCTORITA 158,00 

1_]_~-J_G.~JSTEANU DOREL-VIQREL _C 158,00 
L~~--+ GIR~EANU LUClANA T 158,00 
j s_ ! MOAGA ANA-MARIA i 158,00 
r- -------t-=.--:- - -. n - ., l T _,___ 

' ~ ~-i D\JMI1 RAvHE LlJCJANA 158,00 
1 

17. 1 TRAILA MIHAI : 820,00 j 

TOTA_L __________________ _L_~I ___ -_-_1 -._7-6_J8~,0~0~j 

DIRECTOR, CONTABIL SEF, 

Pt{.Of.GAISTEANU DOREL-VIOREL EC.STOASA FLOR1CA 



MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, 
T INERETULUI ŞI SPORTULUI 

Inspectoratul Şcola r .Judeţean Ilfov 
G rupul Şcolar " Dumitru Dumitrcscu" Buftea 

Şos. Bucureşti -Târgovişte nr. 135 
Tel/Fax: 0211351 5911 

e-mail: gsdd buftea@yahoo.com () (li" -;1-/J T/0'1-~ 
Web: ddbuftea. ro /J-(Y2C? J,4{/ta/f--f r ' uu, 'lrl( 

CONSILIUl DE ADMINISTARTIE 
CF 4532442 
Cont : R024TREZ42224650220XXXXX 
Cont: R062TREZ42224650210XXXXX 
Trezoreria Buftea 
Tel/ Fax 021 35 15 911 
Nr .inreg .!#..f ./04 .05. 2012 

CATRE, 

PRI MARIA ORAS BUFTEA 

IN ATENTIA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BUFTEA 

--- JCTo"EfCJL"iî_Fov---·-
PRIMARIA 

ORAŞULUI BUFTEA 
REGISTRATURA GENERALĂ 

Nr . ........... 51/ r 
········· ·· ·········· 

~oL&. .. L.u"p IJ. r::;-z· (c) / . 
' ' .. . ..-!... IUB ( .. 1 .. 

Consi liul de Administratie al Grupului Scolar Dumitru Dumitrescu Buftea, intrunit in data 
de 23 .02.2012, in temeiu l art.2 din INSTRUCTIUNILE M.EC.T.S. nr.2 din 17 februarie 2011 
privind decontarea navetei cadrelor didactice, in unanimitate de voturi adopta hoatararea de a 
se aproba plata deconturi lor de naveta cadre didactice pentru lunile noiembrie si decembrie 
2011. 

Prin prezenta supunem prezenta hotarare spre aprobare Consi liului Loca l al Orasului 
Buftea . 

Alaturat atasam liste de plata aferente lunilor noiembrie , decembrie 2011 . 

-A-t--18-A--- 2._ . L-A k C.. L . (hJ't_ . 
·-

~-~(\A._~ • 



GRUf' SCOLAf\ DUfVlll f\U DUfVIITF\ESCU BUFTEA 

LISTA DE PLATA CHELTUIELI TRANSPORT 

luna NOIEMBRIE 201 i 

~--- ------
Suma de plata 

Nr.crt. Numele sr prenumele Semnatura 
1 BACANU NICOLAE 154 
2 BADESCU CEZARINA 154 
3 BENCHESCU FLORICA 154 
4 POPA IOAN 
5 BOLEA VASILE 
6 SILVESTRU fVIARIANA 78 
7 CONSTANTIN ELIZA TITA 154 
8 DECA ANTOANELLA 154 
9 LITA ANCA MONICA 126 

10 GANESCU CORNEL 84 
11 GOSA LIDIA 
12 ALBINA IULIA 99 
13 MARCU MARIUS FLORIN 56 
14 MARIN AMALIA 168 
15 MOCANU FRANCU MARIANA 

1--
16 NITU MARILENA 
17 OL TEANU MADALINA 
18 POPESCU EUGEN 154 
19 PRISACARU MIHAELA 143 
20 PUFULETE FLORENTINA 154 
21 ROCA fVIARIA 154 
22 TURCU ANA MARIA 154 
23 VALEANU ALINA 49 
24 VOICU ILEANA 154 
25 ZAHARIA PETRU 119 --
26 ZANOAGA MARIUS 161 . 

TOTAL 2623 
.-'- ... ~ -,--

ADfVIINIST~R:Ji:.~NANCIAR SEf'. 
\ 1 

1 

.. \ 



GRUP SCOLAF< DUMITRU DLJMilRESCU BUFTEA 

LIST/\ DE PLATA CHELTUIELI TRANSPORT 

luna DECEMBRIE 2011 

Grup Scolar Dutnilnr Dumilrescu 

BUNDE!îATA 

,~ ~ 

Nr.crt. Numele si prenumele 
1 BACANU NICOLAE --
2 BADESCU CEZARINA 
3 BENCHESCU FLORICA 
4 POPA IOAN 
5 BOLEA VASILE 
6 SILVESTRU MARIANA 
7 CONSTANTIN ELIZA TITA 
8 DECA ANTOANELLA 
9 LITA ANCA MONICA 

10 GANESCU CORNEL 
11 GOSA LIDIA 
12 ALBINA IULIA 
13 MARCU MARIUS FLORIN 
14 MARIN AMALIA 
15 MOCANU FRANCU MARIANA 
16 NITU MARILENA 
17 OL TEANU MADALINA 
18 POPESCU EUGEN 
19 PRISACARU MIHAELA 
20 PUFULETE FLORENTINA 
21 ROCA MARIA 
22 TURCU ANA MARIA 
23 VALEANU ALINA 
24 VOICU ILEANA 
25 ZAHARIA PETRU 
26 ZANOAGA MARIUS 

TOTAL 
-----= -- ., -~~-

' 1 ! ,, !J -! \ '~ ·:· -....._ . ·, 
· o'r'RtcmR. 

•• -.-. 1 \ 

. \ .1 

~------"-; ' 

1 / 

Suma de plata 
~-,--------

Semnatura 
140 
140 
140 

39 
140 
140 
140 

49 

99 
49 

112 

140 --
130 
140 
112 
140 
49 

-~ 

140 
91 

140 
2270 -·-----

ADMINISTARTOR FINANCIAR SEF. 

-~-";;/ . !-; , __ / 
-----~ 1 

/ 



<. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
Comisia Buget Finanţe constituita conform H.C.L. 6126 iunie 2008 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 
naveta cadrelor didactice de la unitatile de învatamant din orasul Buftea. 

' 

Comisia Buget Finanţe formata din urmatorii consilieri locali:Stoica Marin, Costea 
Daniel, Cambera Paul, 

A W A :2~~52-P/2_ INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA .. ..... ........ ; ....... ...................................... . 
A 1 

A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE ... o ....... o o ................ ... . .. .... .. ....... .. ............... . ......................... o 

1 

•••••••••••• o. o •••• • ••••••• • ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'i .......... o o o o o o o o o o o. o o o o o o o •••••••••• • ••• 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA FAVORABILĂ 1 
--NEF~ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 
naveta cadrelor didactice de la unitatile de învatamant din orasul Buftea. 

' 

FATĂ DE HOTARAREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE ........ .......... .... ... ............ ... .. .... ... ... .................. ... ....... .. 

' 

PREŞEDINTE DE G0M,IE~ 
c-~- -

STOICA MARIN 


