
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 
 

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 august-septembrie 2018 
 

        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. 

8278/22.10.2018; 
b) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 

8279/22.10.2018; 
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 august-septembrie, 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 www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
- Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Doamnei Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- Școlii gimanziale profesor Cristea Stănescu Cornu, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicoleta STOIAN 

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                     Daniela IANCU 

Cornu, 30 octombrie 2018 
Nr. 55 
 

http://www.primariacornu.ro/


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                  Anexa la H.C.L. nr.55/2018 

 

DECONT TRANSPORT ÎNVĂŢĂMÂNT LUNILE august-septembrie 2018 
 

A.Personalul didactic care utilizează mijloace de transport în comun: 
Nr. 
Crt. Numele si prenumele Ruta August 2018 Septembrie 2018 

1 Manta Nicoleta Câmpina - Cornu 0 134 

2 Vaduva Mariana Bănești- Cornu 0 84 

3 Dincă Maria Găgeni - Cornu 0 208 

4 Anghel Mihaela Poiana Câmpina-Cornu 0 42 

5 Ghinea Irina Câmpina - Cornu 0 150 

6 Paraschiv Magdalena Câmpina - Cornu 0 150 

7 Gheorghiu Elena Câmpina - Cornu 0 112 

8 Neagu Ioana Câmpina - Cornu 0 150 

9 Marcu Cornelia Câmpina - Cornu 0 110 

10 Cotruț Silvia Campina-Cornu 0 48 

11 Simion Mirela Ploieşti- Cornu 0 120 
  TOTAL 0 1308 
 
B.Personalul didactic care utilizează mijloace de transport personale 
Nr. 
 Crt Numele si prenumele Ruta August 2018 Septembrie 2018 

1 Bodea Dumitru Mădălina Câmpina-Cornu 0 90 

2 Grama Constanța Câmpina-Cornu 0 150 

3 Irimia Octavian Câmpina-Cornu 0 23 

4 Popescu Daniel Poiana Câmpina-Cornu 0 108 
5 Radulescu Dragos Câmpina-Cornu 0 150 
6 Supeala Laura Breaza-Cornu 165 165 
7 Filote Alina Filipești-Cornu 0 105 
8 Postelnicu Mihai Proviţa-Cornu 0 67 
9 Anastase Elena Câmpina-Cornu 0 23 
10 Ţurlea Raluca Câmpina- Cornu 0 45 
11 Margarit Amalia Valea Doftanei-Cornu 0 415 
12 Vasiliu Vlad Breaza-Cornu 0 50 
13 Calafeteanu Amalia Câmpina-Cornu 57 57 
14 Neagoe Claudia Breaza-Cornu 0 55 
  TOTAL 222 1503 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 Nicoleta STOIAN         
      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                                   Daniela IANCU 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                         Nr. 8278/22.10.2018 
 

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 august-septembrie 2018 
 

 
 

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 august-

septembrie, iar 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 

 
 
 
   
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                      
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURLOR ADMINISTRATIV 
BIROU BUGET LOCAL       

Nr. 8279/22.10.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
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 august-septembrie 2018 

 
Necesitatea, opăortunitatea și legalitatea proiectului 

Decontarea cheltuielilor cadrelor didactice este reglementată de art.105 din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, care conţine următoarele prevederi: 
“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; 

De asemenea sunt aplicabile următoarele  prevederi ale Instrucţiunii  nr. 2/2011 privind 
decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de ministrul învăţământului: 
“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.  

Drepturile băneşti aferente cheltuielilor de deplasare pentru lunile august-septembrie 
2018 au fost solicitate de către Şcoala gimnazială « Profesor Cristea Stănescu » Cornu prin adresa 
nr.756/8.08.2018,  fiind însoţită de documentele justificative cerute de actele normative.  

Analizând aceste documente justificative, consider că proiectul de hotărâre iniţiat 
îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate, iar sumele necesare pentru plata 
acestor cheltuieli se pot deconta din bugetul destinat pentru învăţământ la cheltuieli materiale. 

 
 
                                  Director executiv,                                             

                                             Elena-Alina NISTORICĂ                              


