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JUDEȚUL PRAHOVA 
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CONSILIUL LOCAL 
Nr.39 din 11 noiembrie 2022 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită  

cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul 
 de muncă în localitatea de reședință  

 

 Având în vedere : 
 - referatul de aprobare nr.1668/11 noiembrie 2022 al domnului Neagoe Cristian, primarul 
comunei Talea, prin care se propune aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic 
care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de munca și de la 
locul de muncă în localitatea de reședință ; 
 - raportul de specialitate nr.1670/11 noiembrie 2022 al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Talea ; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Talea ; 
 - avizul secretarului general al comunei Talea nr.1673/11 noiembrie 2022 ; 
 În baza prevederilor : 

 - Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare ;  
 - art.105 alin.(2) lit.f) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 - Instrucţiunilor Ministrului Învăţământului nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 
didactice ; 
 - Hotărârii Guvernului nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat ; 
 - art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) și d) coroborate cu alin.(4) lit.a), alin.(7) lit.a) din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
 

 Consiliul Local al comunei Talea adoptă prezenta hotărâre : 
 

 Art.1 – Se aprobă decontarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care 
solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul 
de muncă în localitatea de reședință pentru luna octombrie 2022, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunatalea.ro si va fi comunicată de catre secretarul general al comunei 
instituțiilor, autoritătilor și persoanelor interesate. 
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DECONT TRANSPORT ÎNVĂTĂMÂNT luna octombrie 2022 
 
a) Personal didactic/auxiliar care utilizează mijloace de transport personal : 
 

Nr. 
crt. Numele și prenumele Ruta 

Octombrie  
2022 

1 David Tatiana Câmpina - Talea 15 
2 Enache Georgeta Lunca Cornului - Talea 26 
3 Hogea Angelica Sinaia - Talea 33 
4 Neguțescu Angelica Gura Beliei - Talea 75 
5 Vrînceanu Oana Gura Beliei - Talea 19 

  TOTAL 168 
 

b) Personal didactic/auxiliar care utilizează transportul în comun : 
 

Nr. 
crt. Numele și prenumele Ruta Octombrie  2022 
1 Buzilă Amalia Scorțeni - Câmpina - Talea 184 
2 Gheorghiu Alexandra Breaza - Talea 42 
3 Joe Lidia - Irinel Ploiești - Talea 68 
4 Oană Eliza Cornu - Talea 50 
5 Roșca Rodica Breaza - Talea 21 
6 Scorțeanu Laura Comarnic - Talea 19 
7 Soare Roxana Gura Beliei - Talea 79 
8 Stanciu Elena Breaza - Talea 120 

  TOTAL 583 
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