
 
 

ROMANIA 
                                                     JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILA BANULUI 
 
                                                HOTĂRÂRE NR.43/28.06.2019 

Pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara 
activitatea pe raza comunei Movila Banului, judetul Buzau, aferenta 

perioadei decembrie 2018-mai 2019 
 

Consiliul local al comunei Movila Banului, județul Buzau intrunit in sedinta 
ordinara in data de 28 iunie 2019, 

Avand in vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr.43/2019  pentru aprobarea drepturilor bănești aferente 

personalului didactic pentru decontarea navetei aferenta perioadei decembrie 
2018-mai 2019 

- Expunerea de motive a primarului comunei Movila Banului 
nr.3244/19.06.2019 prin care se propune aprobarea decontarii navetei cadrelor 
didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 

- Raportul de specialitate intocmit de catre Compartiment financiar-contabil, 
impozite si taxe ,achizitii publice numarul 3245/19.06.2019 

- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului si comert numarul 3246/19.06.2019 

- Adresa Scolii Gimnaziale Movila Banului nr. 285/22.01.2019  prin care se 
solicita aprobarea decontarilor  de naveta pentru cadrele didactice aferenta lunii 
decembrie 2018 in suma de  2527 lei; 

- Adresa Scolii Gimnaziale Movila Banului nr. 286/19.04.2019  prin care se 
solicita aprobarea decontarilor de naveta pentru cadrele didactice aferente 
lunilor ianuarie 2019 in suma de 2301 si februarie 2019 in suma de 2502 lei; 

- Adresa Scolii Gimnaziale Movila Banului nr. 436/6.05.2019  prin care se 
solicita aprobarea decontarilor  de naveta pentru cadrele didactice pentru luna 
martie 2019 in suma de 2965 lei; 

- Adresa Scolii Gimnaziale Movila Banului nr. 535/13.06.2019  prin care se 
solicita aprobarea decontarilor  de naveta pentru cadrele didactice pentru luna 
aprilie 2019 in suma de 2482 lei; 

- Adresa Scolii Gimnaziale Movila Banului nr. 536/13.06.2019  prin care se 
solicita aprobarea decontarilor  de naveta pentru cadrele didactice pentru luna 
mai 2019 in suma de 2960 lei; 
In conformitate cu: 

- prevederile art. 105 – 107 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, precum si 
prevederile HG 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; 

- prevederile art.1, 2 si 5 din instructiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei 
cadrelor didactice; 



In temeiul art.45 alin.1 si art 115 alin.1 lit.b din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
                                                      HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 – Se aproba decontarea navetei  aferente personalului didactic care isi 
desfasoara activitatea pe raza comunei Movila Banului, judetul Buzau,  astfel: 

- pentru luna decembrie 2018: 2527  lei; 
- pentru luna ianuarie 2019: 2301 lei; 
- pentru luna februarie 2019 : 2502 lei; 
- pentru luna martie 2019 : 2965 lei; 
- pentru luna aprilie 2019 :  2482 lei; 
- pentru luna mai 2019 : 2960 lei; 

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunica Institutei Prefectului – Judetul Buzau, Scolii 
Gimnaziale Movila Banului, Compartimentului financiar contabilitate si va fi afisata pe 
site-ul institutiei. 
 
 
 
 
 
Președinte de ședință,  
Dumitru Paul 

                                                                    
Contrasemnează, 

                                                                                                  Secretar delegat, 
                                                                                    Ionita Alexandru Florin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva,  0 voturi 
abtineri.La lucrarile sedintei ordinare participa 9 consilieri locali din cei 9 consilieri 
in functie 

 

 
 


