
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONESTI           
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Colonesti judetul Bacau 

pentru luna decembrie 2013 
 
Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară in data de 31.01.2014; 
Având în vedere: 
Adresa nr.15 din 23.01.2014 de la Scoala Gimnazială Colonesti județul Bacău privind solicitarea 
decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2013.  
Hotărărea nr.2./20.01.2014 al Consiliului de Administraţie Scoala cu Clasele I-VIII Colonesti privind 
aprobarea decontării sumei de 1377  lei navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2013 ; 
Proiectul de hotărăre inițiat de primarul comunei Colonești județul Bacău nr.266 din 23.01..2014; 
Expunerea de motive a primarul comunei Coloneşti, judetul Bacău, inregistrata la nr.265 din 23.01.2014; 
Raportul intocmit de Compartimentul financiar contabil al Primariei Coloneşti, inregistrat la nr.264 din 
23.01.2014 și Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Colonesti 
judetul Bacău nr.283 din 24.01.2014; 
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;   
În temeiul prevederilor art. 36, alin.1, alin.(2) lit.d) și alin. (6) lit.a) pct.1 coroborat cu lit.b) și art.45 alin 
(1) coroborat cu art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, 
cu completările şi modificările ulterioare, adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE 
          
Art.1. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice din comuna Colonesti judetul Bacau pentru luna 
decembrie 2013 în suma de 1377  lei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărărei. 

 
Art.2. 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. 

                                                      
                                                                   Contrasemnează 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      SECRETAR COMUNĂ  
               Dănăilă Corneliu                                                             Brandiu Ionel 
 
 
 
 
 
Nr.7 
din.31.01.2014 
 
 
Prezenta hotărăre a fost adoptată cu 10 voturivă, 0 voturi împotrivă, 0 apțineri. 
Au participat la sedinta ordinară un nr.de 0 consilieiri din 11 aleși. 
 
 
 
 
 


