
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T A R Â R EA NR.43 

din 25 aprilie 2013 
 

cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îsi 
desfasoara activitatea în unitatile de învatamânt din municipiul Câmpulung Moldovenesc 
 
    Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în sedinta ordinar a 
din data de 25 aprilie 2013; 
    Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrata 
la nr. 7251/2013 

- Raportul Serviciului venituri , cheltuieli si patrimoniu al Primariei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 7252/2013; 

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- Art. 105 alin.2 lit. f) si art. 276 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  
- Art.1din Instructiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice emise 

de  Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului; 
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct.1 , art. 47 si art.49 din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art1.-Se aproba decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didac tice care îsi 
desfasoara activitatea în unitatile de învatamânt din municipiul Câmpulung Moldovenesc 
pentru anul 2013 în suma de 30000lei, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarâre. 

Art.2.-(1)Decontarea sumelor se face din cap. 65.02 „Învatamânt”, cu încadrarea în 
limita creditelor bugetare aprobate pentru anul 2013. 

        (2)Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice se face pe baza 
documentelor justificative, de catre ordonatorul tertiar de credite unde îsi desfasoara activitatea 
cadrul didactic. 

        (3)Ordonatorii tertiari de credite raspund de modul de întocmire a calculului aferent 
sumelor propuse spre decontare. 

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Serviciul venituri, 
cheltuieli si patrimoniu al Primariei municipiului Câmpulung Moldovenesc si ordonatorii 
tertiari de credite ai unitatilor de învatamânt vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotarâri. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 
Vranau Nicolai 

 Contrasemneaza: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 
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