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                                                            PROIECT 

Nr. 3990 din 03.11.2021 

 

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  

Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare  pentru luna  octombrie 2021 

 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere: 

-adresele Şcolii Gimnaziale Bălăceana nr.1.053 și 1.054 din 02.11.2021, înregistrate la 

Primăria comunei Bălăceana cu nr.3948 și nr.3949 din 02.11.2021; 

-referatul de aprobare întocmit de domnul Constantin-Octavian Cojocariu–primarul 

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.3988 din 03.11.2021; 

-raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, înregistrat cu 

nr……………. 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu  nr. .....................; 

-prevederile: 

 art.105 alin.(2) lit.”f” şi ale art. 276 din Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

    -Instruncţiunea nr.2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. a),art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019-Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1-Se aproba acordarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul 

Școlii  Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna octombrie 2021, în 

sumă totală de 1.536 lei. 

Art.2- Primarul comunei si compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

INIŢIATOR, 

 

Primar- Constantin-Octavian Cojocariu  

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa  

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMAR  

Nr. 3988 din 03.11.2021 

Referat de aprobare 

privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Scolii  

Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna octombrie 2021 

 

    - Prin adresele nr.1.053 și 1.054 din 02.11.2021, înregistrate la Primăria comunei 

Bălăceana cu nr.3948 și nr.3949 din 02.11.2021, Şcoala Gimnazială Bălăceana solicită aprobarea 

acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale 

Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna  octombrie  2021, în sumă totală de 

1.536 lei. 

Conform prevederilor legale personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care 

nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde 

are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de 

reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu 

există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de 

învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, 

dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de 

transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate 

personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de 

transport în comun. Atunci când transportul octombrie multor cadre didactice se face cu un singur 

autoturism, plata se face nuoctombrie posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata 

echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale 

din unitatea administrativ - teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi 

desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei 

publice locale, astfel:  

a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea 

la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea 

contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la 

sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de 

învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală. 

 b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a 

contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care îşi 

asigură transportul cu autoturismul proprietate  

personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ. 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare 

consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de 

deplasare. 

 Având în vedere cele expuse propun consiliului local adoptarea proiectului de hotarare in 

forma prezentată. 

 

 PRIMAR, 

 

Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMĂRIA 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic din cadrul Scolii  Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru 

luna octombrie 2021 

Nr. 4077 din 10.11.2021 

Având în vedere: 

    - Prin adresele nr.1.053 și 1.054 din 02.11.2021,înregistrate la Primăria comunei 

Bălăceana cu nr.3948 și nr.3949 din 02.11.2021, Şcoala Gimnazială Bălăceana solicită aprobarea 

acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale 

Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna  octombrie  2021, în sumă totală de 

1.536 lei. 

 -prevederile: 

 art.105 alin.(2) lit.”f” şi ale art. 276 din Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, care specifică: 

 (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 

    f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; 

    -Instruncţiunea nr.  2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, 

care specifică: 

ART. 1 

    Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia 

nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta 

cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi 

de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport 

în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta 

contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu 

autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de  

transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate 

personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar 

pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul octombrie multor cadre 

didactice se face cu un singur autoturism, plata se face nuoctombrie posesorului  

autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua 

de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza 

căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi  

desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei 

publice locale, astfel: 

    a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la 

sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea 

contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la 

sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de 

învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală; 

    b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a 

contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care îşi 

asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat 

de conducerea unităţii de învăţământ. 

 

 

 

 



 

 ART. 2 

    Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului 

local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. 

 ART. 3 

    Personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care nu dispune de locuinţă în 

localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport. Decontarea sau plata 

echivalentă costurilor de transport se va efectua de unitatea de învăţământ conexă la care îşi 

desfăşoară activitatea cadrul didactic, respectându-se prevederile art. 1. 

    ART. 4 

    Instituţiile de învăţământ superior pot asigura, integral sau parţial, din surse proprii, 

transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităţi. 

Faţă de cele prezentate mai  sus şi având în vedere cele expuse in temeiul art. 129 alin.(2) 

lit. d), alin.(7) lit. a),art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019-Codul 

Administrativ, propun consiliului local adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentată. 

 

 

Consilier cl.I (contabil),  

 

Nicolae Anechitei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 

protectia mediului si turism 

 

R A P O R T    D E   A V I Z A R E 

Nr. 4153 din 15.11.2021 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic din cadrul Scolii  Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru 

luna  octombrie 2021 

 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului si 

turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de 

specialitate. 

Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului  Local spre 

dezbatere  şi aprobare în forma prezentată. 

            Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă faptul că avizul a fost emis cu respectarea 

cvorumului prevăzut de lege. 

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

 

 

Preşedinte comisie ,                                                Secretarul comisiei, 

 

Constantin  Todiraş                                              Georgel Grosu                
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