
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

H O T A R A R E A  
NR. 32 DIN 16.09.2019 

cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport cadrelor didactice si personalului auxiliar 
din unitatile de invatamant din Comuna Oncesti, judetul Bacau, pentru lunile JULIE �i AUGUST 2019 

Consiliul Local al Comunei Oncesti, intrunit in SEDINTA ORDINARA din data de 16.09.2019; 
Avand in vedere: 
- Adresa Scolii Gimnaziale Oncesti nr. 717/12.09.2019 privind solicitarea decontarii cheltuielilor 

de transport cadrelor didactice si personalului auxiliar pentru lunile JULIE �i AUGUST 2019; 
- Raportul inregistrat la nr. 185/12.09.2019, intocmit de contabilul din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei, in care se motiveazA �i se propune aprobarea sumei necesare 
decontllrii cheltuielilor de transport cadrelor didactice si personalului auxiliar din unitatile de 
invatamant din Comuna Oncesti; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei, inregistrat la nr. 186/12.09.2019, precum si 
Proiectul de hotarare initial de acesta; 

- prevederile art. I, 2, 3 si 5 din Instructiunile nr. 2/17.02.2011 ale Ministerului Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului privind decontarea navetei cadrelor didactice; 

- prevederile art. 2, 3, 4, ale art. 5, alin. (2) si (5) �i ale art. 6 din Anexa la H.G. nr. 
569/15.07.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru 
naveta la �i de la locul de muncll a cadrelor didactice �i a personalului didactic auxiliar din 
lnvll\llmantul preuniversitar de stat; 

- prevederile art. 276 din Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-Avizele Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 193, 194 si respectiv, 195 din 16.09.2019; 
- Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 
in temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (I) �i (2), lit. a), ale art. 133, alin. (I), ale art. 196, 

alin. (I), lit. a), ale art. 197, alin. (I) �i (4) �i ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, 

H O T  A R  A S T E :  

r  Art. 1 - Se aproba decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice si personalului 
auxiliar din unitatile de invatamant din Comuna Oncesti, Judetul Bacau, pentru luna JULIE 2019 in 
sumll de 535 LEI �i pentru luna AUGUST 2019 ln surna de 407 LEI, conform ANEXELOR NR. 1 �i 
NR. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 
legii si se comunica, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate, potrivit 
competentelor, primarului Comunei Oncesti, Scolii Gimnaziale Oncesti, precum si Jnstitutiei 
Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

Art. 3 - Primarul Comunei Oncesti, contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
si contabilul Scolii Gimnaziale Oncesti vor aduce la indeplinire prezenta hotllrare. 

Art. 4 - Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei Oncesti, in 
sedinta ordinara, cu respectarea art. 139, alin. (I) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, respectiv cu un numllr de 11 voturi ,,pentru",_-_voturi ,,impotrivll" �i __ -_,,abtineri" 
din numarul total de 1 1  consilieri prezenti. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRET AR GENERAL, 

OPRI$AN CARMEN-ROCSANDA 


