
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONESTI           
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE 
pentru revocarea HCL Colonesti judetul Bacău nr.40 din 24.07.2012 privind 

aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Colonesti judetul Bacau 
pentru luna iunie 2012 

 
 Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară in 
data de 14.09.2012; 
 Având în vedere: 
 Contestaţia nr. 2561 din 30.07.2012 înaintată de către cadrele didacatice ale Scolii 
cu Clasele I-VIII Colonesti către consiliul Local Coloneşti. 
 Adresa nr.796 din .26.06.2012 de la Scoala cu clasele I-VIII Colonesti privind 
solicitarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2012.  

Hotărărea nr 7/2012 al Consiliului de Administraţie Scoala cu Clasele I-VIII 
Colonesti. 
  Proiectul de hotărâre iniţiat de Consiliul Local al comunei Coloneşti prin care se 
propune revocarea HCL Colonesti nr.40 din 24.07.2012 privind aprobarea decontarii 
navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti judetul Bacau; 
 Expunerea de motive al primarului comunei Colonesti judetul Bacău.  

Prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 Legea educatiei nationale; 
 Instructiuni nr. 2 din 17.02.2011 ale Ministrului Educatiei , Cercetarii, Tineretului 
si Sportului privind decontarea navetei cadrelor didactice;   
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6) lit.a) pct.1, art. 45 şi art. 117, lit. a) şi art. 
124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare, adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE 
Art.1.Se revocă HCL Colonesti judeţul Bacău nr. 40 din 24.07.2012 privind 

respingerea decontarii navetei cadrelor didactice care fac naveta din comuna Colonesti 
judetul Bacau pentru luna iunie 2012. 

Art.2.Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice care fac naveta din comuna 
Coloneşti judeţul Bacău pentru luna iunie 2012 in suma de 1326 lei  

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege Instituţiei Prefectului – Judeţului Bacău precum, primarului comunei 
Colonesti, conducerii unitatilor scolare Colonesti, Compartimentului contabilitate. 
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