
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  CONSILIUL LOCAL AL 
                              C  O  M  U  N  E  I    V  A  M  A    B  U  Z  Ă  U  L  U  I 
                                  STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL 

    HOTĂRÂREA 
              nr. 50 din 31.05.2019 

- 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 calendaristic 2019 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.05.2019; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Văzând adresa Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului nr. 2104/26.10.2018, înregistrată la Primăria 

comunei Vama Buzăului sub nr. 6262/29.10.2018, prin care se înaintează Consiliului Local al comunei 
Vama Buzăului solicitarea sumei necesară 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 calendaristic 2019; 

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 37 din 
24.04.2019 - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului 
pentru anul 2019; 

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, ale 
art. 105, alin. (2), lit. ,,f” din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi 
completările ulterioare și ale art. 2 și următoarele din H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor 
didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) 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 2019. 
 

Art.2: Directorul Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, ordonator terţiar de credite şi biroul buget 
local – contabilitate – financiar asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
             Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vama Buzăului, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Județului Brașov, 
Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, 
patrimoniu și se aduce la cunoștință publică. 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Constantin VOINEA                                                 Avizează pentru legalitate, 
                                              SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


