
Școala Gimnazială Popricani 

                                 Hotărâre nr. 13 /13.10.2015 

cu privire la decontarea navetei personalului didactic în  

 anul școlar 2015- 2016 

 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Popricani întrunit în ședință ordinară în 

data de  13.10.2015 ; 

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Voinescu Simona Elena, 

președintele CA și referatul  de specialitate prin care doamna Curcă Georgeta, administrator 

financiar/contabil al Școlii Gimnaziale Popricani, solicită emiterea hotărârii CA cu privire la 

aprobarea decontării navetei personalului didactic pentru anul şcolar 2015/2016; 
Având în vedere că în şedinţa CA din data de 13.10.2015 s-au analizat şi s-au aprobat 

cererile cadrelor didactice navetiste pentru anul școlar 2015-2016; 

Având în vedere prevederile, O.M.E.C.T.S nr.  53753/2011, OUG NR.83/2014 și 

Instrucțiunea MECTS nr.2/17.februarie 2015, care reglementează decontarea transportului 

pentru personalul didactic cu domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea de 

învățămînt în care îți desfășoară activitatea; 

           Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014 

           Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011, ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă suma de .................... lei, reprezentând fondurile necesare pentru  anul 

școlar 2015-2016, în vederea achitării drepturilor băneşti aferente personalului didactic care 

solicită cheltuieli de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă (Școala 

Gimnazială Popricani) şi de la locul de muncă în localitatea de reşedință.  

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Local al Comunei Popricani, în 

termen de 5 zile de la adoptare. 

(3) Formalităţile privind comunicarea către Cosiliului Local a prezentei hotărâri vor fi 

duse la îndeplinire de compartimentul contabilitate al unității. 

Art.2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

           Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

  

                    Președinte ședință,  

        Prof. Voinescu Simona Elena                             

 

 

 

 

 

Total membri 7 

Prezenți 5 

Pentru 5 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 



Școala Gimnazială Popricani 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

cu privire la decontarea navetei personalului didactic în  

 anul școlar 2015- 2016 

 

Având în vedere prevederile, O.M.E.C.T.S nr.  53753/2011, OUG NR.83/2014 și 

Instrucțiunea MECTS nr.2/17.februarie 2015, care reglementează decontarea transportului 

pentru personalul didactic cu domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea de 

învățămînt în care îți desfășoară activitatea; 

 Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii; 

Având în vedere că în în cadrul Consiliului de Administrație se aprobă sumele pentru 

decontarea navetei personalului didactic; 

 

I Baza legală pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic: 

 

 

      Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP aprobat cu OMECTS 5115/2014; 

 O.M.E.C.T.S nr.  53753/2011, OUG NR.83/2014 și Instrucțiunea MECTS 

nr.2/17.februarie 2015, care reglementează decontarea transportului pentru personalul 

didactic cu domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea de învățămînt 

în care îți desfășoară activitatea; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr 4619/2014 

 Legea  nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii 

Pentru aceste motive, vă rog să promovați proiectul de hotărâre a Consiliului de 

Administrație cu privire la aprobarea sumelor privind decontara navetei 

personalului didactic pentru anul şcolar 2015/2016  

 

Administrator financiar/Contabil, 

Curcă Georgeta 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Popricani 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la decontarea navetei personalului didactic în  

 anul școlar 2015- 2016 

                     

Având în vedere referatul  de specialitate întocmit de doamna Curcă Georgeta, 

administrator financiar/contabil al Școlii Gimnaziale Popricani, prin care solicită emiterea 

hotărârii CA cu privire la aprobarea decontării navetei personalului didactic pentru anul şcolar 

2015/2016;  

Având în vedere prevederile, O.M.E.C.T.S nr.  53753/2011, OUG NR.83/2014 și 

Instrucțiunea MECTS nr.2/17.februarie 2015, care reglementează decontarea transportului 

pentru personalul didactic cu domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea de 

învățămînt în care îți desfășoară activitatea; 

Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii; 

Având în vedere că în în cadrul Consiliului de Administrație se aprobă sumele pentru 

decontarea navetei personalului didactic; 

 

   

I Baza legală pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic: 

 

 

      Legea E.N. nr. 1/2011   

• ROFUIP aprobat cu OMECTS 5115/2014; 

• O.M.E.C.T.S nr.  53753/2011, OUG NR.83/2014 și Instrucțiunea MECTS 

nr.2/17.februarie 2015, care reglementează decontarea transportului pentru personalul 

didactic cu domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea de învățămînt 

în care îți desfășoară activitatea; 

• Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 

aprobat cu OMEN nr 4619/2014 

• Legea  nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii 

 

 

Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre cu 

privire la decontarea navetei personalului didactic în anul şcolar 2015/2016. 

 

 

Președintele  Consiliului de administrație, 

Prof. Voinescu Simona Elena 


