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1Pfetri Ibt 	wr 
privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice 

din cadrul scolilor de pe ran orasului Comfinesti 

Consiliul Local al orasului Conignesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara 
din data de -,(:6  .11.2021. 

Avend in vedere: 
- Adresa nr. 48015/15.11.2021 prin care Consiliul de Administratie al $eolii Gimnaziala "Liviu 

Rebreanu„ Comanesti solicitA decontrarea navetei cadrelor didaetice. 
- Adresa nr. 47308/05.11.2021 prin care Consiliul de Administratie al Colegiului Tehnic 

Dimitrie Ghilca„ Comanesti solicitä decontrarea navetei cadrelor didactice. 
- Raport de specialitate nr. 48197/16.11.2021 intocmit de Directia EconomicA i Biroul Juridic 

prin care solicit -a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu 
dispun de locuintA pe teritoriul orasului Comanesti. 

- Referat de aprobare nr. 48197/b/16.11.2021 al Primarului orawlui ComAnesti. 
- Avizele comistilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului ComAnesti; 

In conform hate cu prevederile: 
- art. 105 alin. (2) lit. Odin Legea nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale; 
- B.G. nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Noillielor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de muncA a cadrelor didactice si a personalului didactic 
auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat. 

In temeiul art. 129 alin. 2 lit. d), alin. 7 lit, a) si art. 196 alin. 1 lit. a) si art. 197 alin. 1 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adopta urmatoarea 

co Tel 11 t 
Art.!  Consiliul Local al orasului ComAnesti aproba decontarea chetuielilor in suma totalA 

de 10.032 lei, reprezentand cheltuielile de transport ale cadrelor didactice si ale personalului auxiliar 
din cadrul scolilor de pe raza orasului Comanesti dupa cum urmeazA: 

- $coala Gimnaziala "Liviu Rebreanu” Comanesti — suma de 4944 lei pentru lunile iunie — 
octombrie 2021. 

- Colegiului Tehnic "Dimitrie Ghika" Comanesti - suma de 5088 lei pentru lunile iunie — 
septembrie 2021. 

Art.2  Prezenta hotafare se va eomunica Institutiei Prefectului - Judetul Bath', Directiei 
Economic si unitAtilor scolare sus mentionate pentru ducere la indeplinire cu drept de contestatie in 
termen de 30 de zile la Tribunalul Bacau. 

Initiator, 	 Avizat pentru legalitate 
Primar, 	 Secretar general, 

ec. Viorel Miron 	 jurist Daniela Chirila 



ORA$ COMANESTI 
UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA 

Str.Ciobanu, nu-.2, tel. 0234-374274, fax: 0234-374278 

Nr. 48197/16.11.2021 

' ' ORT DE SPECIALITATE 
privind decontarea cheltuieldor de transport pentru cadrele didactice din 

cadrul scolilor de pe raza orasului Come-mesa 

Avilnd in vedere : 
- Adresa nr. 48015/15.11. 2021 prin care Consiliul de Administratie al Colegiului 

Tehnic „Liviu Rebreanu„ Comanesti solicita decontrarea navetei cadrelor didactice. 
- Adresa nr. 47308/05.11.2021 prin care Consiliul de Administratie al Colegiului Tehnie Dimitrie 
Ghika„ Cornane$ti solicita decontrarea navetei cadrelor didactice. 

- prevederile art. 105 alin (2) lit. 0 din Legea nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale 
$i prevederile H.G. nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice 
$i a personalului didactic auxiliar din invaldmaritul preuniversitar de stat. 

Confonit legislatiei in vigoare, Autoritatile administratiei publice locale au obligatia 
de a cuprinde in bugetul local sume destinate decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei 
beneficiarilor din invatamantul preuniversitar de stat, din unitatile de invatAmant special si 
din centrele de resurse si asistenta educationald, care nu dispun de locuinta in localitatea 
unde este situata unitatea de invdtdmant la care au postul. 

Sumele destinate navetei beneficiarilor mentionati mai sus se asigura din veniturile 
proprii ale bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale. 

Consiliul de administratie al unitatii de invaTamant analizeaza cererile pentru 
asigurarea decontkii cheltuielilor cu efectuarea navetei, analizeaza $i verified legalitatea 

aprobd. lunar cererile solicitantilor $i fundamenteazd necesarul lunar de 
fmantare, individual 5i pe total unitate de invdtamant. 

Avand in vedere cele mentionate , propunem spre dezbatere $i aprobare proiectul de 
hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul 
$colilor de pe raza orasului Comanesti. 

Director economic, 	 Oficiul Juridic, 
Ec. Daniela Gherber 	 Consilier juridic, 

David Raluca 



ORAS COMANESTI 
UNITATE ADM1NISTRATIV TERITORIALA 

Str.Ciobanu§, nr.2, tel. 0234-374274, fax: 0234-374278  

Nr. 48197/b/16.11.2021 

Referat de aprobare 
privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din 

cadrul scolilor tie pe raza orasului Cornonesti 

Confonn legislatiei in vigoare, Autoritatile administratiei publice locale au 
obligatia de a cuprinde in bugetul local sume destinate decontarii cheltuielilor cu 
efectuarea navetei beneficiarilor din invdtamAntul preuniversitar de stat, din unitatile 
de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationalA, care nu 
dispun de locuintd in localitatea unde este situata unitatea de invatamant la care au 
postul. 

- Raportul de specialitate nr. 48197/16.11.2021 prin care Directia Economica si 
Biroul juridic prin care solicita aprobarea decpntdrii cheltuielilor de transport pentru 
cadrele didactice care nu dispun de locuintA pe teritoriul orasului Comanesti; 

- Adresa nr. 48015/15.11. 2021 prin care Consiliul de Administratie al Colegiului Tehnic 
„Liviu Rebreanu„ Comanesti solicita decontrarea navetei cadrelor didactice. 

- Adresa nr. 47308/05.11.2021 prin care Consiliul de Administratie al Colegiului Tehnic 
Dimitrie Ghilca„ ComAnesti solicitA decontrarea navetei cadrelor didactice. 

Suma destinata navetei beneficiarilor mentionati mai sus se asigued din 
veniturile proprii ale bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adaugatA pentru echilibrarea bugetelor locale. 

In conformitate cu prevederile art. 105 alin (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 - 
Legea educaliei nalionale i H.G. nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Nonnelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca 
a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invAtamantul preuniversitar 
de stat i avand in vedere cele mentionate anterior, propun spre dezbatere Si aprobare 
proiectul de hottirfire privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele 
didactice din cadrul scolilor de pe raza orasului Com'anesti. 

PRIMAR, 
ec. Viorel Miron 


