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CONSILIUL LOCAL VADU CRISULUI 
JUDETUL BIHOR 

 
 

PROIECT DE HOTARARE 
 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Comuna Vadu Crisului  

 
                   Luând act de  raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.  971 din 
20.02.2020  si  expunerea de motive a dl. primar în calitate de iniţiator al proiectului de hotarare, 
                   Având în vedere prevederile Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, si a 
H.G. 569/15.07.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice 
si personalului auxiliar,   
                  Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale, Anexa 2 Cap. 
II, pct. 7 
       In temeiul  prevederilor art. 155,  din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ 
 
 
                                       

Vazand votul majoritatii consilierilor locali prezenti ; 
Consiliul Local al comunei Vadu Crisului, judetul Bihor, 

 
 

H O T A R A S T E 
 
  
Art. 1 .    Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din Comuna Vadu Crisului aferentă lunilor: 

• OCTOMBRIE   2019 sumă totală de 1.879  lei, conform Anexei 1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
• NOIEMBRIE    2019 sumă totală de 1.879  lei, conform Anexei 2 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
• DECEMBRIE   2019 sumă totală de 1.335  lei, conform Anexei 3 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
• IANUARIE   2020 sumă totală de 1.370  lei, conform Anexei 4 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre 

 
.Art. 2. Decontarea sumelor  prevăzute la art. 1 si art. 2.  se va face de la cap. 65.02 - Învăţământ - Titlul II "Bunuri şi 
servicii". 
  
Art. 3.  Prezenta hotarare se incredinteaza spre ducere la indeplinire primarului comunei si se va comunica cu : 
 

• PRIMAR  
• SECRETAR 
• SEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL 
• COLEGIUL TEHNIC NR. 1 VADU CRISULUI 
• PREFECTURA JUD. BIHOR 

 
 

INITIATOR PROIECT 
PRIMAR, 

COSMA DOREL-FLORIAN 


