
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
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 iulie-august 2019 
         

                 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) și d) coroborate cu alin.(4) lit.a), alin. (7) lit. a) și alin.(12) din 
Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
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; 

       având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7490/18.09.2019 însoțit de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
7489/18.09.2019; 
b) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 
7493/18.09.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia pentru pentru dezvoltare 
economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, 
servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, comisia pentru muncă și protecție 
socială, învățământ, sănătate, familie, activități social culturale, culte, protecție copii, tineret, sport, 

 în temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 

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 iulie-august 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 www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU;  
-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicolae ZIDARU 
                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                  Daniela IANCU 

Cornu, 24 septembrie 2019 
Nr. 53 



 

 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                  Anexa la H.C.L. nr.53/24.09.2019 

 

 

DECONT TRANSPORT ÎNVĂŢĂMÂNT lunile iulie-august 2019 
 

 

Personalul didactic care utilizează mijloace de transport personal: 

 

Nr. 
 Crt 

Numele si prenumele Ruta  Iulie 2019 August 2019 

1. Supeala Laura Breaza-Cornu 143 143 

2. Calafeteanu Amalia Câmpina-Cornu 57 57 

  TOTAL 200 200 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae ZIDARU 

      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                                   Daniela IANCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


