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HOTARAREA Nr.15 din 22.02.2023 

 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de 

munca  a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar de la Școala Gimnazială 

Gaiceana pentru  luna ianuarie 2023 

 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta 

ordinara din data de 22.02.2023 

Avand in vedere: 

 adresa Şcolii Gimnaziale Gaiceana nr.127 din 07.02.2023  privind 

solicitarea de decontare a cheltuielilor cadrelor didactice pentru luna 

ianuarie 2023 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Gaiceana inregistrat sub nr. 

668 din 10.02.2023,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Gaiceana inregistrat sub numarul 667 din 10.02.2023 

 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al  Comunei Gaiceana. 

 

     În baza  prevederilor: 

 Instrucţiunilor privind decontarea navetei cadrelor didactice nr.2/2011 

publicate în M.O. nr.123/2011 

 Legii educatiei nationale nr.1/2011, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 HG nr.569/2015 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  

 

      In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 

196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 



 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de 

munca  a cadrelor didactice si  a personalului didactic auxiliar de la Școala 

Gimnazială Gaiceana pentru  luna ianuarie 2023, in cuantum total de 2223 lei. 

           Art. 2  Biroul  financiar contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărari. 

 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată biroului financiar contabil, dnului 

Director al Şcolii Gimnaziale Gaiceana, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău şi 

va fi adusă la cunoştinţă public, în condiţiile legii.   

 
                              Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 

                                                 Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                       

                                                                                                                             

              Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 

  

 

 

 

 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 8  voturi  pentru , 2 impotriva (10  consilieri prezenti) 

 
 PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 

15/22.02.2023 

 Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 
procedura 

 
 

 Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate ⸋ 

simplă ⸋ absolută  ⸋ calificată 
22.02.2023  

 1 Comunicarea către primar  27.02.2023  

 2   Comunicarea către prefectul județului 27.02.2023  

 3 Aducerea la cunoștință publică 27.02.2023  

 4 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 
22.02.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


