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HOTĂRÂREA NR. 65 
din 25 iunie 2015 

 
privind aprobarea  decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc  
 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din 25 iunie 2015; 

Având în vedere: 
 -Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrată la nr. 11968 din 10.06.2015; 
  -Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 11969 din 10.06.2015; 
  -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
  -Adresa Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” înregistrată nr. 2987/01.05.2015; 
  -Adresa Colegiului silvic „Bucovina” nr.2134/08.06.2015; 
  -Adresele Liceului tehnologic nr.1  nr. 1551/28.04.2015 şi nr.2083/29.05.2015; 
  -Adresa Şcolii gimnaziale „Bogdan Vodă”   nr.2485/08.06.2015 ; 
  -Adresa Şcolii gimnaziale „Teodor Ştefanelli”  nr. 1123/09.06.2015; 
  -Art. 103  alin.(2) şi art. 105 alin.(2) lit . d) din  Legea  nr.1/2011- Legea educaţiei 

naţionale, cu modificările  şi completările ulterioare; 
  -Art. 2 din   Instrucţiunea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  

nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
  -Art. 21  alin. (2) şi (4), art. 22  şi  art. 49  alin.(9) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), alin.(6) lit. a)  pct.1, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art.1.-(1)Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   (2)Decontarea  cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice se efectuează de 
fiecare unitate de învăţământ. 
 Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică din 
cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, ordonatorii terţiari de credite şi consiliile de 
administraţie de la : Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, Colegiul silvic „Bucovina”, Liceul  
tehnologic nr.1, Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă” şi Şcoala gimnazială „Teodor Ştefanelli”  
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Chirodea Gavril 

   Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 

 


