ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIȚA
HOTARAREA NR. 18/2021
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale “ Ion
Albescu” Boita, pentru luna ianuarie 2021
Consiliul Local al Comunei Boita intrunit in sedinta ordinara din data 25.02.2021;
Analizand referatul de aprobare al primarului comunei Boita nr. 907/ 24.02.2021,
precum si raportul compartimentului financiar contabil nr. 906/ 24.02.2021prin care se propune
decontarea cheltuielilor de deplasare pentru personalul didactic al Scolii Gimnaziale “ Ion
Albescu” Boita la si de la locul de munca, pentru luna ianuarie 2021;
Avand avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Boita;
In conformitate cu prevederile art. 105, alin.(2), lit. f) si art.276 din Legea Educatiei nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art.1 si 2 din Instructiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor
didactice si cele ale H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a
personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat;
Potrivit art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaboararea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 129, alin. (2), lit.d, alin. (7), lit.a), art. 136, alin. (8), art.139, alin.(1), art.
196, alin.(1), lit.a) si art. 197, alin (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE
Art. 1. (1) Se aproba decontarea cheltuielilor de deplasare pentru personalul didactic al
Scolii Gimnaziale “ Ion Albescu” Boita la si de la locul de munca, pentru luna ianuarie 2021,
in suma de 852 lei.
(2) Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice se face pe baza
documentelor justificative, de catre ordonatorul tertiar de credite unde isi desfasoara activitatea
cadrul didactic.
(3) Ordonatorul tertiar de credite raspunde de modul de intocmire al calculului aferent
sumelor propuse spre decontare.
Art.2.-(1) Indeplinirea prezentei hotarari revine directorului Scolii Gimnaziale “ Ion
Albescu” Boita, prin Compartimentul de contabilitate.
(2) Secretarul general al comunei Boita comunica prezenta hotarare institutiilor si
persoanelor interesate.
Adoptată în Boiţa la data de 25.02.2021.
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