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HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli 
pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 

localitatea de reşedinţă pentru lunile februarie-martie 2019 
 

        În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                 având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.36 alin.(6) lit.a pct.1 şi lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
c) art.105 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) Instrucţiunea Ministrului Învăţământului  nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 
didactice; 

       luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

2998/9.04.2019; 
b) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 

2999/9.04.2019; 
c) rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 2 ale Consiliului Local al comunei Cornu; 

  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. - Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită 
cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă 
în localitatea de reşedinţă pentru lunile februarie-martie 2019, potrivit ANEXEI care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU,  
-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Director Școala gimnazială Profesor Cristea Stănescu Cornu, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                             Ioan MANTA                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                 Daniela IANCU 
Cornu, 23 aprilie 2019 
Nr. 22 

 
 

http://www.comunacornu.ro/


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                      Anexa la H.C.L. nr.22/2019 

DECONT TRANSPORT ÎNVĂŢĂMÂNT lunile februarie-martie 2019 
 

A.Personalul didactic care utilizează mijloace de transport în comun: 
Nr. 
Crt. Numele si prenumele Ruta Februarie 2019 Martie 2019 

1  Câmpina - Cornu 120 165 

2  Bănești- Cornu 96 144 

3  Găgeni - Cornu 168 224 

4  Poiana Câmpina-Cornu 48 64 

5  Câmpina - Cornu 120 165 

6  Câmpina - Cornu 120 165 

7  Câmpina - Cornu 120 165 

8  Câmpina - Cornu 120 165 

9  Câmpina - Cornu 120 165 

10  Câmpina-Cornu 60 100 

11  Ploieşti- Cornu 121 198 

12  Câmpina-Cornu 120 165 
  TOTAL 1333 1885 
 
B.Personalul didactic care utilizează mijloace de transport personale 
Nr. 
 Crt Numele si prenumele Ruta Februarie 2019 Martie 2019 

1  Câmpina-Cornu 72 94 

2  Câmpina-Cornu 120 165 

3  Câmpina-Cornu 24 31 

4  Poiana Câmpina-Cornu 115 158 

5  Câmpina-Cornu 96 102 

6  Breaza-Cornu 165 165 

7  Filipești-Cornu 110 139 

8  Proviţa-Cornu 53 68 

9  Câmpina-Cornu 16 39 

10  Câmpina- Cornu 48 63 

11  Valea Doftanei-Cornu 345 460 

12  Breaza-Cornu 50 50 

13  Câmpina-Cornu 64 63 

14  Breaza-Cornu 36 36 
  TOTAL 1314 1633 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Ioan MANTA 

      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                                   Daniela IANCU 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                Nr. 2998/9.04.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru 
deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 

localitatea de reşedinţă  pentru lunile februarie-martie 2019 
 

 
 

Potrivit 36 alin.(6), lit.”a”punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul local are competenţa de a asigura 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice inclusiv educaţia, iar potrivit aceluiaşi articol, 

lit.”b”, Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi alte facilităţi personalului sanitar şi 

didactic, potrivit legii.  

Decontarea navetei cadrelor didactice este reglementată juridic şi de prevederile art.105 

din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, precum şi ale Instrucţiunii  nr. 2 din 17 februarie 2011 

privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de ministrul învăţământului. 

Şcoala gimnazială « Profesor Cristea Stănescu » Cornu, a depus documente justificative 

privind decontarea acestor cheltuieli cu naveta cadrelor didactice pentru lunile februarie-martie 

2019 cu adresa nr.275 din 29.03.2019. Compartimentul de resort a analizat aceste documente şi a 

avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

Având în vedere prevederile legale menționate anterior, coroborate cu prevederile art.45 

alin.(6) și cele ale art.63 alineat (1) lit. b-e, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre pe 

care îl propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local.  

 
 

Primar, 
Cornel NANU 

 
 
 
   


