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HOTĂRÂREA 

 
 

     nr. 50 din 30.05.2014  
 

- privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi didactic 
auxiliar navetist, de la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2014 

 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.05.2014; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu 

Nicolae, referatul compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi 
nr. 3; 

Văzând adresa Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului nr. 261/26.04.2014 prin care se înaintează Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului situaţia personalului didactic de predare şi didactic auxiliar navetist, pe 
parcursul anului 2014, propusă pentru aprobarea decontării; 

Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (4), lit. ,,a” şi alin. (6), lit. ,,a”, pct.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 105, alin. (2) din 
Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1 - 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1: Se aprobă decontarea abonamentelor pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar 
navetist, ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolilor aparţinătoare comunei Vama Buzăului, pe parcursul 
anului calendaristic 2014. 
 

Art.2: Directorul Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, d-na Ionaşcu Alexandra, ordonator terţiar de 
credite şi compartimentul financiar - contabilitate asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 
            Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Şcolii 
Gimnaziale Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică. 
      
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
              Daniel Nicolae IONESCU                                                Avizează pentru legalitate, 
          SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

                                             Adrian – Constantin GĂITAN 
   
 


