
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea decontarii lunare a contravalorii

pentru personalul didactic care isi desfasoara activitatea Tn unrtamzffcolare din
municipiuI Campina, din localitatea de resedinta Ia Iocul de munca si de la

Iocul de munca Tn localitatea de resedinta

Avand m vedere :
- expunerea de motive nr.59.825/24 octombrie 2013 a d-lui ing.Tiseanu Horia

- Lauren|iu - Primarul municipiului Campina, prin care propune aprobarea
decontarii lunare a contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru personalul didactic
care isi desf%soara activitatea in unitatile scolare din municipiuI Campina, din
localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de
resedinta;

- raportul de specialitate promovat de Directia economica;
- avizul secretarului municipiului Campina;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al

municipiului Campina, respectiv:
- Comisia buget, finan|e, programe fmantare europeana, administrarea

domeniului public $i privat $i agricultura;
- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,

servicii si comert, munca si probleme sociale, s.a.m.d.;
Jinand cont de prevederile art.l05, alin.(2), lit."f' si art.276 din Legea

nr.l/201 1 a educatiei nationale, modificata si completata;
Vazand prevederile art.l si art.2 din Instructiunile nr.2 din 2011 privind

decontarea navetei cadrelor didactice al Ministrului Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului;

In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l
sj art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata;

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica
locala, republicata,

ConsiIiuI IocaI al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba decontarea lunara a contravalorii cheltuielilor de deplasare
pentru personalul didactic care Tsi desf^soara activitatea in unitatile scolare din
municipiuI Campina, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de
munca m localitatea de resedinta.

Art.2. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Campina sa semneze
documentele necesare decontarii cheltuielilor de deplasare prevazute la art. 1 .

Art.3. - Directia economica a Primariei Municipiului Campina va intocmi
Metodologia de depunere a documentelorjustificative si de acordare a contravalorii
cheltuielilor de deplasare a personalului didactic.



Art.4.(l) - Decontarea sumelor se face din Cap.65.02 ,,Invatamant", cu
incadrarea in limita creditelor bugetare aprobate.

(2) - Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice se face
pe baza documentelor justificative, de catre ordonatorul tertiar de credite unde isi
desfasoara activitatea cadrul didactic.

(3) - Ordonatorii tertiari de credite raspund de modul de intocmire a
calculului aferent sumelor propuse spre decontare.

Art.5. - Prezenta hotarare se comunica :
- Institu^iei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc|iei economice;
- Unitatilor de invatamant din municipiul Campina.
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