
privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice 
din cadrul scolilor de pe raza orasului Comanesti 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 19.04.2022. 

A vand in vedere: 
- Adresa nr. 31057 din 12.04.2022 prin care Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale 

„Liviu Rebreanu„ Comanesti solicita decontrarea navetei cadrelor didactice. 
- Adresa nr. 30456 din 04.04.2022 prin care Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale 

„Ciprian Corumbescu„ Comanesti solicitã decontrarea navetei cadrelor didactice. 
- Adresa nr. 30556 din 05.04.2022 prin care Consiliul de Administratie al Colegiul Tehnic 

„Dimitrie Ghika„ Comanesti solicita decontrarea navetei cadrelor didactice. 
- Adresa nr. 30457 din 04.04.2022 prin care Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale 

„Costachi S Ciocan„ Comanesti solicita decontrarea navetei cadrelor didactice. 
- Referat de aprobare nr. 31058/12.04.2022 al Primarului orasului Comanesti. 
- Raport de specialitate nr. 31058/b/12.04.2022 intocmit de Directia Economica, i Biroul 

Juridic prin care solicitã aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care 
nu dispun de locuinta pe teritoriul orasului Comanesti. 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Comanesti; 
In conformitate cu prevederile: 

- art. 105 alin. (2) lit. din Legea nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale; 
- 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 si a personalului didactic 
auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat. 

In temeiul art. 129 aim. 2 lit. d), aim. 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 

Art.1 Consiliul Local al orasului Comanesti aproba decontarea cheltuielilor in suma totala 
de 32.338 lei, reprezentand cheltuielile de transport ale cadrelor didactice si ale personalului 
auxiliar din cadrul scolilor de pe raza orasului Comanesti dupd cum urmeaza: 

- Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Comanesti — suma de 9.668 lei pentru lunile noiembrie, 
decembrie 2021si ianuarie, februarie 2022. 

- Scoala Gimnaziala "Ciprian Porumbescu" Comdnesti — suma de 6.760 lei pentru 
lunile decembrie 2021, ianuarie, februarie i martie 2022. 

- Colegiului Tehnic "Dimitrie Ghika" Comanesti - suma de 7636 lei pentru lunile decembrie 
2021, ianuarie, februarie 2022. 

- Scoala Gimnaziala "Costachi S Ciocan" Comanesti — suma de 8274 lei pentru lunile 
decembrie 2021, ianuarie, februarie i martie 2022. 

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, Directiei 
Economice i unitatilor scolare sus mentionate pentru ducere la indeplinire cu drept de contestatie in 
termen de 30 de zile la Tribunalul Bacau. 
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