
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice

Consiliul Local al comunei Sărata, întrunit în ședința ordinară din data de 12.08.2021,
Având în vedere:
− referatul de aprobare al Primarului comunei Sărata nr.4705 din 04.08.2021;
− referatul compartimentului financiar contabil nr.4594 din 02.08.2021;
− adresa Școlii Gimnaziale nr.1 Sărata nr.1360 din 22.06.2021, înregistrată la Primăria comunei Sărata
sub nr.3664 din 22.06.2021;
− prevederile art.105 alin.(2) lit.f) si art.276 din Legea educației naționale nr.1/2011;
− prevederile art.2 din I.M.E.C.T.S. nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
− prevederile  H.G.  nr.569/2015  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  decontarea
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic
auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat;
− prevederile art.129 alin.(2) lit.b și lit.d), alin.(4) lit.a), alin.(7) lit.a), alin.(14) și ale art.139 alin.(3) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ;
− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Sărata, favorabile.
În  temeiul  art.139  alin.(3)  lit.a) și  al  art.196  alin.(1)  lit.a)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, din localitatea
de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, personalului
didactic care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Sărata pentru luna mai și rest
aprilie 2021, în cuantum de 1089 lei.
Art. 2 Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  către  Primarul  comunei  Sărata,  prin
compartimentul financiar contabil.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, Primarului comunei
Sărata,  Școlii  Gimnaziale  nr.1  Sărata,  compartimentului  financiar  contabil și va  fi  adusă la
cunoștință publică conform legii.

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate 
    Nedea Constantin – Consilier Local          Secretarul general al comunei Sărata

        Comănescu Teodor-Adrian

Nr.47 din 12 august 2021
Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” de către 11 consilieri prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție


