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Nr.6979/10.12.2013

REFERAT

cu privire la aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare,
pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii noiembrie 2013
Având în vedere prevederile art.nr.105 alin.(2) lit.f) din Legea nr.1/2011-legea educaţiei naţionale, care
stipulează următoarele: „finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:… cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform
legii”, ţinând cont de Instrucţiunea nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de MINISTERUL
EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI, carte prevede: „ 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 mai
multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai 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.”;
luând în considerare adresa Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia nr.1168 /10.12.2013, prin care ni se comunică persoanele
beneficiare, documentele justificative şi sumele aferente transportului, propunem adoptarea unei hotărâri în sensul celor
menţionate anterior.

Întocmit,

Şef birou contabilitate – Elena Florea

Avizat,

Secretarul comunei Dochia,
Ovidiu Acristinei

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.75/2013
privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare,
pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii noiembrie 2013

Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 decembrie 2013,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru IulianGheorghe privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare,
pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii noiembrie 2013, precum şi referatul
nr.6979/10.12.2013 întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia şi ţinând seama de adresa Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia nr.1168/10.12.2013;
În baza art.nr.105 alin.(2) lit.f) din Legea nr.1/2011-legea educaţiei naţionale; Instrucţiunii nr.2/2011 privind
decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI
SPORTULUI; Legea nr.273/2006-privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 şi lit.b) şi art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTARARE:

Art.1 Se aprobă drepturile băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la
şi de la locul de muncă, aferente lunii noiembrie 2013, prevăzute în anexa nr.1, anexă ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Dochia, 20 decembrie 2013

Preşedinte de şedinţă,
Ceauşu Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 10
consilieri locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.
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