ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.12
din 24 februarie 2020
privind: aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” Oancea,
județul Galați
_________________________________________________________________________________

Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați;
Numărul si data depunerii proiectului: 514 din 11.02.2020.
Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din data de
24.02.2020;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator nr.514/11.02.2020;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului nr.515/11.02.2020;
Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale înregistrată sub nr.116/29.01.2020 ;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei nr.1 privind activitatea economica, financiara,
activități social-culturale, culte, juridica si de disciplina;
Având în vedere prevederile art. 1 și art. 2 din Instrucțiunea nr. 2/17.02.2011 a Ministerului
Educației, Cercetarii, Tineretului și Sportului, privind decontarea navetei cadrelor didactice;
În temeiul prevederilor:
 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 H.C.L.nr.2/13.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2020;
 Art. 105 alin. 2 și art.276 din Legea nr.1/2011 a educației naționale;
 HG nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a
personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1
lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se aprobă decontarea sumei de 2.308 lei reprezentând naveta cadrelor didactice de la
Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru”com. Oancea, județul Galați pentru luna ianuarie 2020.
Art.2.- Prezenta hotărâre va fi afişată pe site-ul Primăriei Comunei, prin grija secretarului
general şi va fi comunicată: Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, Compartimentului financiar
contabil şi Școlii Gimnaziale Oancea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,

Niculina Bogatu
Oancea - 24 februarie 2020

Total consilieri ce compun Consiliul local = 9 consilieri
Total consilieri prezenţi la şedinţă
= 9 consilieri
Au votat”pentru” 9 , Au votat ”impotriva” 0, Abţineri 0.
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