Judeţul Botoşani
Cosiliul Local al comunei Baluseni

HOTĂRAREA NR. 6/2013
Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2013

Consiliul Local al comunei Băluşeni întrunit în şedinţa sa ordinară din 25 ianuarie 2013,
•

•
•
•
•
•

vazand expunerea de motive a dlui primar, avizul Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze,
economie, buget, finante, impozite, taxe, administrarea domeniului public si privat, servicii
publice si comert, societati comerciale si raportul Biroului buget, finante, impozite si taxe,
în temeiul art. 105 alin. 2 lit. f si ale art. 276 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu
modificările şi completările ulterioare,
analizând prevederile art. 1, ale art. 2 şi ale art. 3 din Instructiunea nr. 2/2011 a Ministerului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind decontarea navetei cadrelor didactice,
în baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 1 si lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, privind
administraţia publică locală,
având în vedere prevederile art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi
completările ulterioare,
Hotărăşte:

Art. 1 Se aproba decontarea cheltuielilor efectuate cu transportul cadrelor didactice care fac
naveta din localitatea de domiciliu la scolile din comuna, în sumǎ totalǎ de 2875 lei, pentru luna ianuarie
2013.
Art. 2 Se aproba decontarea contravalorii de 7,5 l benzina la 100 km parcursi, daca transportul se
face cu autoturismul proprietate personala si nu exista mijloace de transport in comun intre localitatea de
resedinta si sediul unitatii de invatamant unde functioneaza cadrul didactic solicitant.
Art. 3 Decontarea contravalorii navetei se face de catre autoritatile administratiei publice locale,
pe baza solicitarii conducerii scolii a sumelor necesare, intr-un centralizator, anexat hotararii si care face
parte integranta din aceasta, intocmit dupa depunerea in contabilitatea unitatii scolare, la sfarsitul lunii de
activitate a documentelor justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de
invatamant cadrelor didcatice care respecta prevederile art. 1 sau 2.
Art. 4 Suma menţionata la art. 1 va fi suportata din bugetul local al comunei Baluseni, cap. 65.02
– „învatamant”, titlul „ bunuri si servicii”.
Art. 5 Secretarul comunei Băluşeni va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri.
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