
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

C O R N E Ş T I 

H O T ĂR Â R E 

Nr.56 din 23.09.2021 

privind aprobarea sumei necesare pentru decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul 

de munca a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de 

stat pe luna  iulie 2021 

 

         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

          Având în vedere: 

- Prevederile art. 120 şi art. 121 ,alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- prevederile art.129 alin(2) lit.”b” raportat la alin(4) lit.”a” ale aceluiași articol din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile  art.105 alin.(2) lit.”f”, art.276 și art.304 alin.(14) din Legea  nr.1/2011 a Educației 

naționale cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.”b”  din Instrucțiunile  nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 

didactice; 

- prevederile art.5 alin.(1) lit.”c” din Hotărârea Guvernului  nr.569/2015 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca 

a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.2, art.41, art.80-83  din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Adresa nr.1406/12.08.2021 ale Școlii Gimnaziale Cornești prin care se solicită decontarea 

cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice pentru luna iulie 2021; 

- Procesul verbal al Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Cornești din 04.08.2021 și 

tabelul cu sumele necesare pentru plata cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a 

cadrelor didactice  și personalui didactic auxiliar pentru luna iulie 2021; 

-proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.60/23.08.2021 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare înregistrat cu nr.10375/23.08.2021 al  primarului comunei Cornești ; 

-raportul înregistrat cu nr. 10698/30.08.2021 al Compartimentului financiar contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 - avizele concultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Corneşti;     

         In temeiul art.139 alin.(3) lit.”a” si art.196 alin(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

                    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

 

           Art.1. Se aprobă  decontarea drepturilor  bănești aferente cheltuielilor de deplasare a  

 

 

 



 

 

personalului didactic și didactic auxiliar, discutate și aprobate în ședința Consiliului de 

Administrație al Școlii Gimnaziale Cornești în data de 04.08.2021 în sumă de 250 lei. 

         Art.2. (1) Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor 

justificative ,certificate de directorul unității de învătământ la care își desfașoară activitatea 

cadrele didactice care au solicitat decontarea.  

                     (2) Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești 

aferente personalului didactic care solicită decontarea revine Consiliului de Administrație a 

unităii de învățământ-Școala Gimnazială Cornești. 

                     (3) Directorul unității de învătământ răspunde de modul de îndeplinire al calculului 

sumelor propuse spre decontare. 

         Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Cornești și compartimentul financiar –contabil. 

         Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului  județul Dâmbovița  primarului 

comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe site-ul Primăriei comunei 

Cornești www.comunacornesti.ro. 

 

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

                          Ion BURLACU                                                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                              

                                                                                             SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                                                                                                            Gheorghiţa STAN  

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 56/23.09.20211 

Nr. 

crt. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei 

responsabile sa 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ absoluta  □ calificata2 23.09.2021   

2 Comunicarea catre primar2) .../.../............   

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   
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