
privind decontarea cheltuielior de transport pentru cadrele didactice 
din cadrul qcotilor de pe raza oraului Cománqti 

Consiliul Local a! orasulni Comãnesti, judetul Bacau, Intrunit In sedintá 
ordinará din data de 19.04.2018 

A vând in vedere: 
- Adresa nr. 24251 din 06.03.2018 prin care Consiliul de Administraçie al 

Scolii Gimnaziale Ciprian Porumbescu Comàneti solicita decontrarea navetei 
cadrelor didactice. 

- Adresa nr. 24252 din 06.03.2018 prin care Consiliul de Administratie al 
Scolii Gimnaziale ,, Costachi S. Ciocan,, Comàneti solicità decontrarea navetei 
cadrelor didactice. 

- Referatul nr. 26704 din 12.04.2018 Intocmit de Directia Economicà §i 
Biroul Juridic prin care solicitA aprobarea decontari cheltuielilor de transport 
pentru cadrele didactice care nu dispun de locuintã pe teritoriul oraului 
Cománe$i. 

- Expunere de motive nr. 26704 Th/ din 12.04.2018 a Primarului oraului 
Comàneti. 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al orau1ui Comäne$i; 

In conformitate cu prevederile: 
- art. 105 aim (2) lit. 1) din Legea nr. 1/2011 -Legea educa;iei nationale; 
- H.G. nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de muncä a cadrelor 
didactice si a personalului didactic auxiliar din Invatamântul preuniversitar de 
stat. 

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 6, lit a) pct. 1 si lit b) 
si art. 45 alin. 2, lit, a), art. 48 aIIm. 2 si a! art. 115 aIIm. 1 lit. b) din Legea 
Administratiei PuMice Locale nr. 215/2001, republicatà, cu modificàrile si 
completàrile ulterioare, adoptà urmátoarea 

flff: 
Art.!. Consiliul Local al orasului Comãnesti aprobã decontarea sumei 

de 5 300 lei, reprezentând cheltuieli de transport a cadrelor didactice §i 
personalului auxiliar din cadrul scolilor de pe raza orau1ui Comàneti, pentru 
deplasãrile efectuate din localitatea de domiciliu la locul de muncà dupã cum 
urmeazä: 

- Scoala Gimnazialã ,, Ciprian Porumbescu,, Comaneti - suma de 2 800 
lei , pentru lunile decembrie 2017, ianuarie si februarie 2018. 

- 5coala Gimnazialã ,, Costachi S. Ciocan,, Comanefli - suma de 2 500 
lei, pentru lunile decembrie 2017, ianuarie si februarie 2018. 



Art.2 Prezenta hotàrâre se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul 
Bacãu, Directiei Economic §i unita;ilor scolare sus menionate pentru ducere la 
mndeplinire. 

Preedinte de edintá. 
Consilier local, 

Prof. Anastasiu Constani 

Contrasemneazà 
Secretarul oraului, 

jurist Daniela Chirilà 
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