
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII  DE  SUS 
CONSILIUL  LOCAL 

H O T Ă R Â R E A   nr.  37/2014 
privind  decontarea navetei cadrelor didactice de la Scoala 

 Gimnaziala “Ion Agarici”  Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui 
 

Având în vedere:  
- expunerea  de  motive   a  primarului  comunei prin care propune  decontarea navetei 

cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala “Ion Agarici”  Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui; 
- raportul comparimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei;  
-raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru  programe şi prognoze de 

dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare din cadrul 
consiliului local al comunei Muntenii de Sus;         
 - adresa nr. 2026 din 06.05.2014 emisa de Scoala Gimnaziala „Ion Agrarici” Muntenii  de  
Sus prin  care solicita decontarea navetei  cadrelor didactice pentru luna aprilie 2014;   
 În conformitate cu prevederile:  

-art. 105. alin. (2), lit. “f” din Legea educatiei  nationale nr. 1/2011, modificata si 
completata;              
 -art 4 din Ordinul MECTS  nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in 
sistemul national de invatamant;                      
 -art. 1,2 si 5 din Instructiunile MECTS nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 
didactice;               
  - nota nr. 5 din  anexa  nr. 5  din LEGEA  356/2013 bugetului de stat pe anul 2014 ;          
 -Hotararii Consiliului Local nr. 20/2014 privind aprobarea bugetului  local pe anul 2014;   
     In temeiul art. 36, alin. (2), lit. “d” coroborat cu alin. (6), lit.”a” pct. 1 si lit.”b” precum 
si art. 45, alin. (2), lit. “a” si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea administratiei publice locale  nr. 
215/2001, republicata, modificata si completata        
 CONSILIUL   LOCAL  AL COMUNEI  MUNTENII  DE  SUS, JUDETUL  VASLUI   
      H O T A R A S T E :       
 Art. 1. Se aproba decontarea sumei  de 429 lei aferenta navetei  cadrelor didactice pentru  
luna aprilie 2014, conform  anexei nr. 1.         
 Art. 2. In  conformitate  cu  nota nr. 5 din  anexa  nr. 5  din LEGEA  bugetului de stat pe 
anul 2014  nr.  356/2013  din   cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b) - d) - Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011,   in baza economiilor înregistrate de unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat la această categorie de cheltuieli se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor 
didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km, şi în limita sumei de 26 lei/cadru 
didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 
26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru..    
 Art. 3. Prezenta hotarare  va fi dusa la indeplinire  de catre  ordonatorul principal de 
credite  si  consilierul (contabil)  din aparatul de specialitate al primarului comunei.  
 Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, Prefectului 
judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediu precum si prin publicarea 
pe pagina de internet la adresa: munteniidesus.ro        
             Muntenii  de Sus,  16  mai  2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA      Contrasemneaza:            
Balu Ciprian          SECRETARUL COMUNEI,     
        (cu exercitare temporara de atributii),  
             MONICA  BURGHELEA 

  


