ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea
probarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Neagra Șarului,
pentru anul școlar 2021
2021–– 2022
Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare, prezentat de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru Dornei,
judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 7855 din 18.10.2021;
- Raportul compartimentului financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Şaru Dornei, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 7856 din 18.10.2021;
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism,
servicii şi comerţ, înregistrat sub nr. 8515 din 16.11.2021;
- Raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. 8516 din 16.11.2021;
- Adresa Școlii Gimnaziale Neagra Șarului nr. 1534 din 08.10.2021 înregistrată la Primăria comunei Șaru
Dornei cu nr. 7611 din 08.10.2021.
- Hotărârea Guvernului nr. 569 din 15 iulie 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. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), litera d), alin. (7), litera a), art. 136 alin. (1) și ale art. 139 alin. (3)
litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Neagra Șarului,
pentru anul școlar 2021 – 2022 în sumă de totală de 38.300 lei.
(2) Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice se face pe baza documentelor justificative,
de către ordonatorul terţiar de credite unde îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic.
(3) Ordonatorul terţiar de credite răspunde de modul de întocmire a calculului aferent sumelor propuse
spre decontare.
Art. 2. – (1) Îndeplinirea prezentei hotărâri revine contabilului și directorului Școlii Gimnaziale Neagra
Șarului.
(2) Secretarul comunei Șaru Dornei comunică prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava
pentru control şi legalitate şi persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Melania MIUȚĂ

Şaru Dornei, 18 noiembrie 2021.
Nr. 47.

Contrasemnează,
p. Secretarul general al comunei,
Inspector, Georgeta Andrei

