
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA VINTILĂ VODĂ 
CONSILIUL LOCAL 

 
P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E   

privind  aprobarea  decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își 

desfașoară activitatea la Școala Gimnazială ,, Tache şi Ecaterina Tocilescu’’ Vintilă 

Vodă, pentru luna iunie 2021   

 
 
Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară ; 

Având în vedere : 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub 

nr.221/13.07.2021 ; 
-  adresa nr.176/05.07.2021 a Şcolii Gimnaziale ,, Tache şi Ecaterina Tocilescu’’ 

Vintilă Vodă, ; 
- prevederile art.105, alin.(2), lit.f) și art.276 din  Legea educației naționale  

nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare ;  

- prevederile H.G. nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
decontarea cheltuielilor pentru naveta  la și de la locul de muncă  a cadrelor didactice și a 
personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 

completările ulterioare ; 
- Instrucțiunile  Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului nr.2 din 17 

februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice ; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

           - prevederile art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7)  lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

          -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă la elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările și completările 

ulterioare ;  

 

În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. (1) Se aprobă  decontarea cheltuielilor în sumă de 1.616 lei, aferentă navetei 

cadrelor didactice care îșă desfășoară activitatea la Şcoala Gimnazială ,, Tache şi Ecaterina 

Tocilescu’’ Vintilă Vodă, pentru luna iunie 2021.  

 (2) Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, respectiv suma 

prevăzută la alin.1, se face de la cap.65 Învățământ, cu încadrarea în limita creditelor 

bugetare aprobate.  

Art.2. Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor 

justificative, de către unitatea de invățământ la care își desfășoară activitatea cadrul didactic 

care a solicitat decontarea cheltuielilor  pentru transport. Ordonatorul terțiar de credite, 

directorul unității de învățământ, răspunde de modul de întocmire al calculului sumelor 

propuse spre decontare şi respectarea legislaţiei în vigoare.   

Art.3. Primarul comunei Vintilă Vodă, prin compartimentul de specialitate și 

ordonatorul terțiar de credite, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4. Secretarul general al comunei Vintilă Vodă va aduce la cunoștință publică 

prevederile prezentei hotărâri, prin afișare și o va înainta Instituției Prefectului Județului 

Buzău, primarului comunei, precum și autorităților interesate, în termenul legal . 

 

              Iniţiator primar ,                                                     Avizat pentru legalitate:                                                         

                                                                                         Secretar general al comunei, 

        COMAN   ION                                                        

           LUNGU MIHAELA 

 
 

Vintilă  Vodă , înregistrat  sub nr.43/12.07.2021 


