
                                                         
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SAGEATA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  
 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară 

activitatea la  “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu  
din comuna Sageata , judetul Buzau” 

 
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău,  
 
Având în vedere : 
 

-  referatul de aprobare al dlui viceprimar Ilie Constantin , care exercita de drept atributiile 

conferite de lege primarului , conform prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, înregistrat la nr.   10/10.02.2020, 

- raportul de specialitate  întocmit de Biroul  buget contabilitate , impozite şi taxe locale 

,achiziţii publice ,  resurse umane şi salarizare înregistrat la nr. 11/10.02.2020 

- raportul de legalitate  al secretarului general al comunei inregistrat la nr.  12/10.02.2020,  

-  avizul comisiei de specialite din cadrul Consiliului Local Sageata,  

 

În conformitate cu : 

- adresele Școlii Gimnaziale Nicolae Efrifescu Săgeata  nr.855/23.10.2019 și 

nr.967/27.12.2019 ; 

- prevederile art.105 alin (2) lit.f) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificarile 

si completarile ulterioare  ; 

- prevederile art.1 şi art.2 din Instrucţiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 

didactice , aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,  

- prevederile Hotărâri de Guvern nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și la locul de muncă a cadrelor didactice și a 

personalului didactic auxiliar din Învățământul preuniversitar de stat , 

În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.d , alin. (7) lit. ’’a”, art.139 alin (1)  , art.196 alin (1) 

art.197 alin (2) şi alin (4) şi art.198 alin (2)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1   (1) Se aprobă decontarea cheltuielilor în sumă de totală de 1350 lei , aferentă 

navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnzială Nicolae Efrimescu 

Săgeata , pentru luna octombrie ,	noiembrie	şi	 decembrie 2019.   



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

prevăzută la alin (1) , se face de la capitolul 65” Invățământ” , cu încadrarea în limitele 

bugetare aprobate . 

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

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

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

unității de învățământ , răspunde de modul de întocmire al calculului sumelor propuse spre 

decontare. 

 

Art.3 Viceprimarul comunei Săgeata , care îndeplinește și atribuțiile conferite de lege 

primarului conform prevederilor art.163 alin (1) din Codul administrative , prin intermediul  

Biroului  buget contabilitate , impozite şi taxe locale ,achiziţii publice ,  resurse umane şi 

salarizare și ordonatorul terțiar de credite vor adduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri . 

 

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei  

autorităților și instituțiilor interesate ( Instituţiei Prefectului –Judeţul Buzău,Primarului 

comunei Săgeata, Şcoala Gimnazială „ Nicolae Efrimescu„, Biroului buget contabilitate, 

impozite și taxe locale , achiziții publice , resurse umane și salarizare  ). 

            
 
 
 
            Preşedinte de Şedinţă                                              Contrasemnează 
                Consilier local ,                               Secretar General al Comunei Săgeata 
              Grigore Dumitru                                         Iancu Viorica Raimonda  
 
 
 
 
 
  
 
 
         Nr.5, Sageata – Buzău /24.02.2020 
 

 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în 
şedinţa de ordinară din data de 24.02.2020  cu respectarea prevederilor art139 
alin.(1),din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un număr de 12 voturi 
pentru , 1  abţineri şi 0 voturi  împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 
13  consilieri prezenţi la şedinţă 


