
 

    ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA  GAICEANA  

-CONSILIUL LOCAL- 

Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 
                                                     E-mail : contact@comunagaiceana.ro  

 

HOTARARE NR.4 din 31 ianuarie 2023 

 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de 

munca  a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar de la Școala Gimnazială 

Gaiceana pentru  lunile noiembrie si decembrie  2022 

 

 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta 

ordinara din data de 9.01.2023 

Avand in vedere: 

 adresa Şcolii Gimnaziale Gaiceana nr.1468 din 22.12.2022  privind 

solicitarea de decontare a cheltuielilor cadrelor didactice pentru lunile 

noiembrie si decembrie 2022 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Gaiceana inregistrat sub nr. 

119 din 10.01.2023,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Gaiceana inregistrat sub numarul 118 din 10.01.2023 

 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al  Comunei Gaiceana. 

 

     În baza  prevederilor: 

 Instrucţiunilor privind decontarea navetei cadrelor didactice nr.2/2011 

publicate în M.O. nr.123/2011 

 Legii educatiei nationale nr.1/2011, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 HG nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor 

didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 

de stat  

 

      In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 

196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 



 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de 

munca  a cadrelor didactice si  a personalului didactic auxiliar de la Școala 

Gimnazială Gaiceana pentru  lunile noiembrie si decembrie  2022, in cuantum 

total de 3932 lei. 

           Art. 2  Biroul  financiar contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărari. 

 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată biroului financiar contabil, dnului 

Director al Şcolii Gimnaziale Gaiceana, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău şi 

va fi adusă la cunoştinţă public, în condiţiile legii.   

 

 

 
                       Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 

                                   Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                       

                                                                                                                                              

       Ghiurca Olimpia        Iancu Loredana 

    

 
 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 8  voturi  pentru,1 abtinere (9  consilieri prezenti) 

 
 
 

 

 

 PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
80/29.11.2022 

 Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 
procedura 

 
 

 Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate ⸋ 

simplă ⸋ absolută  ⸋ calificată 
31.01.2023  

 1 Comunicarea către primar  03.02.2023  

 2   Comunicarea către prefectul județului 03.02.2023  

 3 Aducerea la cunoștință publică 03.02.2023  

 4 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 
31.01.2023  

 

 

 

 

 



 JUDETUL BACAU, COMUNA GAICEANA 

    Nr. 119 din 10.01.2022 

 

REFERAT  DE APROBARE  
Privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic de la Școala 

Gimnazială Gaiceana,  care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile noiembrie si 

decembrie 2022 

 
 

  În conformitate cu  Instructiunile privind decontarea navetei cadrelor didactice. 

1. Personalului didactic din unitatile de invatamant de stat, care nu dispune de locuinta si 

caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul, i se vor 

deconta cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, din localitatea de resedinta la locul 

de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta. In cazul in care nu exista mijloace 

de transport in comun intre localitatea de resedinta si sediul unitatii de invatamant, urmeaza a 

i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se 

face cu autoturismul proprietate personala. In cazul in care exista mijloc de transport in comun, 

dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se 

deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport in comun. 

Atunci cand transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se 

face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor 

de transport se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea 

administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de invatamant la care isi desfasoara 

activitatea cadrul didactic, in urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice 

locale, astfel:  

a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin depunerea la 

sfarsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea 

contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la 

sfarsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de 

invatamant, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala;  

b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport in comun sau a 

contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei care isi 

asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic 

efectuat de conducerea unitatii de invatamant.  

  

Fata de cele mentionate mai sus aprob proiectul de hotarare privind aprobarea 

decontarii cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic si 

personalului didactic auxiliar, pentru lunile noiembrie si decembrie 2022 in cuantum de 3932 

lei. 

 

 

 

PRIMAR 

FLOREA DANUT 

 

 

ROMANIA 
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Judetul Bacau, comuna Gaiceana 
Nr.118 din 10.01.2023 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic de la Școala 

Gimnazială Gaiceana,  care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile noiembrie si 

decembrie 2022 

 
  

În conformitate cu  Instructiunile privind decontarea navetei cadrelor didactice. 

1. Personalului didactic din unitatile de invatamant de stat, care nu dispune de locuinta si 

caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul, i se vor 

deconta cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, din localitatea de resedinta la locul 

de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta. In cazul in care nu exista mijloace 

de transport in comun intre localitatea de resedinta si sediul unitatii de invatamant, urmeaza a 

i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se 

face cu autoturismul proprietate personala. In cazul in care exista mijloc de transport in comun, 

dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se 

deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport in comun. 

Atunci cand transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se 

face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor 

de transport se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea 

administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de invatamant la care isi desfasoara 

activitatea cadrul didactic, in urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice 

locale, astfel:  

a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin depunerea la 

sfarsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea 

contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la 

sfarsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de 

invatamant, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala;  

b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport in comun sau a 

contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei care isi 

asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic 

efectuat de conducerea unitatii de invatamant.  

Avand in vedere: 

- prevederile art.129 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

-adresa nr.1468 din 22.12.2022 a  Scolii Gimnaziale Gaiceana, judetul Bacau 

   

Fata de cele mentionate mai sus propun emiterea unui proiect de hotarare privind 

aprobarea decontarii cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului 

didactic si personalului didactic auxiliar, pentru lunile noiembrie si decembrie  2022,in 

cuantum de 3932 lei. 

 

 

Administrator public 

Taranu Octavian Daniel 

 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3178/Resedinta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1600/Locul_de_citare
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3178/Resedinta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3178/Resedinta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3122/Proprietate
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3122/Proprietate
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3122/Proprietate
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/653/MIJLOACELE_DE_PROBA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3122/Proprietate

