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HOTĂRÂREA NR. 65 
DIN 30.07.2021

Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de 
deplasare pentru luna IUNIE 2021

         Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 30.07.2021

Având în vedere adresa  nr. 2074/15.07.2021, emisă de Şcoala Gimnazială Unirea, 
înregistrată la Primăria comunei Unirea cu nr. 3117/15.07.2021 prin care se solicită aprobarea 
drepturilor băneşti personalului didactic, care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare 
pentru luna IUNIE 2021

- Raportul de aprobare al primarului comunei Unirea;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În baza:
       - H.G. nr. 24/16.01.2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 105 alin. (2) lit.”f”, art. 276 si art. 304 alin. (14) din Legea nr. 1/2011 a
Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 
3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 1  alin. “b” din  Instrucțiunea nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea 
navetei cadrelor didactice.

- art. 5 alin. (1) lit. “c” din H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de munca a cadrelor didactice și 
a  personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat; 

 - art. 129 alin. (2) lit. “b” raportat la alin. (4) lit. “a”, ale aceluiaşi articol din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

În temeiul  art. 139 alin. (3) lit. „a” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din aceeaşi Lege. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. –Se aprobă decontarea drepturilor băneşti aferente cheltuielilor de deplasare a 
personalului didactic, discutată și aprobată în ziua de 09.07.2021, în Consiliul de 
Administraţie al Școlii Gimnaziale Unirea, pentru luna IUNIE 2021 în sumă de 6734 lei. 

Art.2. – (1) Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice se va face de la
cap. 65.02.10, art. 10.01.15.

(2) Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor justificative,
certificate de directorul unității de învățământ la care își desfășoară activitatea cadrele 
didactice care au solicitat decontarea.

(3) Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente 
personalului didactic care solicită decontarea revine Consiliului de administrație a unității de 
învățământ - Școala Gimnazială Unirea. 
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(4) Directorul unității de învățământ răspunde de modul de îndeplinire al calcului 
sumelor propuse spre decontare.

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Unirea și  compartimentul financiar-contabil.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – 
contabilitate și se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL

          TOPCIU DOINIȚA                                                       BADIU RODICA - ALINA


