
proJect de hotàrâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru 
cadrele didactice din cadrul cco1ilor depe raza orayu1ui Cománqti 

Consiliul Local al orasului Cománesti, judetul Bacau, mntrunit In 
sedintã ordinará din data de 15.12.2016 

A vând in vedere: 
- Adresa nr. 51560 din 05.12.2016 prin care Consiliul de Administraçie 

al Colegiului ,,Dimitrie Ghika,, Comàne$i solicitã decontrarea navetei cadrelor 
didactice; 

- Adresa nr. 51502 din 29.11.2016 prin care Consiliul de Administratie 
a! Scolii Gimnaziale ,, Costache Ciocan,, Comãne$i solicitä decontrarea navetei 
cadrelor didactice. 

- Adresa nr. 51502 din 29.11.2016 prin care Consiliul de Administraçie a! 
Scolii Gimna.ziale Ciprian Porumbesc Comàne$i solicitä decontrarea navetei 
cadrelor didactice. 

- Adresa nr. 51559 din 5.12.2016 prin care Consiliul de Administra;ie a! 
Scolii Ginmaziale ,,Liviu Rebreanu,, Comãne$i solicitã decontrarea navetei 
cadrelor didactice. 

- Referatul nr. 51560/b/ din 5.12.2016 Intocmit de Directia Economica si 
Biroul Juridic prin care solicitä aprobarea decontari cheltuielilor de transport 
pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinlã pe teritoriul orasului 
Comãneti. 

- Expunere de motive nr. 51560/c/ din 5.12.2016a Primarului orasului 
Cománesti. 

- Avizele favorabile ale comisii!or de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al orasului Comãneti; 

In conformitate cuprevederile: 
- Ordinul 3753!201 I privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul 

national de Invã;ämânt cu modificärile §i comp!etãrile ulterioare, corborat cu art. 
1,2 §i S din Intructiuni  nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, 
emisä de cätre Ministeru! Educatiei, Cercetärii, Tineretului si Sportu!ui, 

- Norma metodo!ogicã privind decontarea cheltuielilor pentru navetA la §i 
de la locul de muncá a cadrelor didactice si a persoanelor tehnice auxiliare din 
Invàtãmântul preuniversitar de stat din 15.07.2015. 



Contrasemneazá, 
Secretarul orau1ui, 
jurist Daniela Chirilà 

Presedinte de sedinte. 
( 

In temeiul art. 36 aIIm. 2 lit. d) coroborat cu alin 6, lit a) pet 1, lit b) si art. 45, 
aIIm 2, lit, a) art 48 alin 2 si art. 115 din Legea Administratiei  Publice Locale 
nr. 215/2001, republicatã, cu modificárile si completãrile ulterioare, adoptà 
urmátoarea 

Art.!. Consiliul Local al orasului Comanesti aprobà decontarea sumei 
de 15.200 lei, reprezentând cheltuieli de transport a cadrelor didactice §i 
personal auxiliar din cadrul scolilor de pe raza oraului Comàneti, pentru 
deplasarile efectuate din localitatea de domiciliu la locul de muncä dupà cum 
urmeazà: 

- Scoala Gimnazialä,, Liviu Rebreanu,, Comãne$i - suma de 6.600 lei, 
pentru lunile septembrie, octombrie i noiembrie 2016 

- 5coala GinmazialA,, Ciprian Porumbescu,, Comàneti - suma de 3.000 
lei pentru lunile august, septembrie, octombrie si noiembrie 2016. 

- 5coala Gimnazialà ,, Costachi S. Ciocan,, Comäneti - suma de 2.500 lei 
pentru lunile septembrie, octombrie §i noiembrie 2016. 

- Colegiul Tehnic ,, D. Ghika,, Comãne$i - suma de 3100 lei pentru 
lunile septembrie §i octombrie 2016. 

Art.2 Prezenta hotãrãre se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul 
Bacau, Directiei Economic si unitãtilor §colare sus men;ionate pentru ducere la 
Indeplinire. 

Nr. /4705 

Din 15.12.2016 


