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privind  aprobarea decontării  navetei  cadrelor  didactice  din  cadrul  ,,Școlii Gimnaziale  Radu și Severa  

Novian ” pentru  lunile noiembrie, decembrie  2020 și  ianuarie, februarie, martie  2021 
 

       Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.04.2021; 
       Având în vedere :  

       -  referatul de aprobare al Primarului comunei Adunați, județul Prahova privind aprobarea decontarii 
navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian pentru lunile noiembrie, 
decembrie 2020 și ianuarie, februarie, martie 2021, înregistrat sub nr.2429/14.04.2021; 

       - adresele Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian nr.211/14.04.2021 înregistrată la sediul Primăriei 
comunei Adunați sub.2428/14.04.2021; 

       - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi,  judeţul Prahova; 

       - avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 

       - avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu 
publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, 
familie şi protecţie copii; 

       - avizul favorabil al  Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 

       Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

       -  art.2 din H.G.R nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodolgice privind decontarea cheltuielilor 
pentru navetă la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din 
învățământul preuniversitar de stat; 

       - art.105 alin.(2) lit.f) din Legea Educației Naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

       - art.2 din Instrucţiunile Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.2/2011 privind 
decontarea navetei cadrelor didactice; 

       - art.129 alin.(2) lit. d) și  alin.(7) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
cu  modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul Legii art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 
                             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre:  

      Art.1.Se aprobă plata drepturilor banești personalului didactic și didactic auxiliar care solicită cheltuieli 
de deplasare pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie, februarie, martie 2021, plată ce se va 
asigura din bugetul alocat unității de învățâmant conform anexelor nr.1 – 5 parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 

      Art.2.(1) Decontarea cheltuiellor aferente cadrelor didactice se face pe baza documentelor justificative 
de ordonatorul terțiar de credite unde își desfășoară activitatea cadrul didactic. 

               (2) Ordonatorul terțiar de credite răspunde de modul de întocmire a calcului aferent sumelor 
propuse spre decontare. 

 



       Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă directorul Școlii Gimnaziale ,,Radu și 
Severa Novian” din comuna Adunați, județul Prahova prin compartimentul de contabilitate. 

        Art.4. Prezenta hotărâre se va transmite persoanelor și instituțiilor interesate prin grija secretarului 
general al comunei Adunați și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunaadunaţi.ro. 
 

              PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,   CONTRASEMNEAZĂ,    
                                         

            DOGARU ALEXANDRU - MARIAN                                                   SECRETAR GENERAL, 
             
                         TERMENTU   PETRUȚA                                                                                                          

 
ADUNATI, 22. 04. 2021 
NR.22 
Nr. consilieri  în  funcție Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi 

abţinere 
         11       10         10        -          - 
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