
      
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TALEA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 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.1857/22 decembrie 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.1860/22 decembrie 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 ; 
 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 noiembrie 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. 

 

       INIȚIATOR  
                                PRIMAR 
                      CRISTIAN NEAGOE        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                    LAURENȚIU PASCU 
            

Nr.45 din 22 decembrie 2022 



 
 

Anexa la proiectul de hotărâre 
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DECONT TRANSPORT ÎNVĂTĂMÂNT luna noiembrie 2022 
 
a) Personal didactic/auxiliar care utilizează mijloace de transport personal : 
 

Nr. 
crt. Numele și prenumele Ruta 

Noiembrie  
2022 

1 Oană Eliza Cornu - Talea 67 
2 Stanciu Elena Breaza - Talea 120 
3 David Tatiana Câmpina - Talea 29 
4 Enache Georgeta Lunca Cornului - Talea 26 
5 Hogea Angelica Sinaia - Talea 40 
6 Neguțescu Evelina Gura Beliei - Talea 100 
7 Ștefan Sabin Pietroșani - Talea 72 
8 Vrânceanu Oana Gura Beliei - Talea 24 

  TOTAL 478 
 

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

Nr. 
crt. Numele și prenumele Ruta Septembrie 2022 
1 Buzilă Amalia Scorțeni - Câmpina - Talea 278 
2 Gheorghiu Alexandra Breaza - Talea 63 
3 Joe Lidia - Irinel Ploiești - Talea 68 
4 Roșca Rodica Breaza - Talea 28 
5 Scorțeanu Laura Comarnic - Talea 19 
6 Soare Roxana Gura Beliei - Talea 105 

  TOTAL 561 
 

 
       INIȚIATOR  

                                PRIMAR 
                      CRISTIAN NEAGOE        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                    LAURENȚIU PASCU 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA  TALEA 
PRIMAR   
Nr.1857 din 22.12.2022 

 

                                
 

REFERAT  DE   APROBARE 
la proiectul 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 

 
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(7), lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul local are competenţa de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice, inclusiv educaţia, iar potrivit aceluiaşi articol, alin.(12), Consiliul local hotărăşte 
hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.  

Decontarea navetei cadrelor didactice este reglementată de prevederile art.105 din 
Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, ale Instructiunilor Ministerului Invătământului 
nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice și Hotărârii Guvernului 
nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor 
pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic 
auxiliar din învătământul preuniversitar de stat. 

În conformitate cu prevederile legale menționate mai sus, ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ COMUNA TALEA a depus documente justificative pentru decontarea 
cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice în luna noiembrie 2022 conform adresei 
înregistrată sub nr.1793 din data de 08 decembrie 2022. 

Având în vedere cele de mai sus, am inițiat proiectul 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. 

PRIMAR 
Cristian NEAGOE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TALEA 
SECRETAR GENERAL 
Nr.1860/22 decembrie 2022 
 

Raport de specialitate 
la proiectul 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 
 

Decontarea cheltuielilor cadrelor didactice este reglementată de urmatoarele prevederi 
legale : 

- art.105 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale : 
 “Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar si din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie, pentru 
urmatoarele categorii de cheltuieli : 
 f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii.” 
 - Instructiunile Ministerului Invatamantului nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 
didactice : 
 “Art. 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.” 

- Hotararea Guvernului nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a 
personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat. 

Drepturile băneşti aferente cheltuielilor de transport pentru luna noiembrie 2022 au fost 
solicitate de către SCOALA GIMNAZILA COMUNA TALEA conform adresei înregistrată sub 
nr.1793 din data de 08 decembrie 2022. 

Concluzii : 
Proiectul 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 îndeplinește condițiile de legalitate pentru a fi supus 
dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al comunei Talea. 

 

Secretar general 
Pascu Laurențiu 


