
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  BUDILA 
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic 

care isi desfasoara activitatea la institutiile de invatamant de pe raza Comunei Budila 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 29.12.2021, 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 16623/29.12.2021, prin care s-a 

propus aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara 
activitatea la institutiile de invatamant de pe raza Comunei Budila  

Având in vedere: 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- adresa de la Scoala Gimnaziala Budila nr. 1540/17.06.2021, inregistrata la UAT Budila sub nr. 
9546/18.06.2021, prin care se solicita suma de 5566 lei aferenta lunii mai 2021 
- adresa de la Scoala Gimnaziala Budila nr. 1981/08.07.2021, inregistrata la UAT Budila sub nr. 
10202/08.07.2021, prin care se solicita suma de 4911 lei aferenta lunii iunie 2021 
- adresa de la Scoala Gimnaziala Budila nr. 2558/08.09.2021, inregistrata la UAT Budila sub nr. 
12301/08.09.2021, prin care se solicita suma de 1841 lei pentru iulie 2021 si 311 lei pentru august 2021 
- adresa de la Scoala Gimnaziala Budila nr. 3119/22.10.2021, inregistrata la UAT Budila sub nr. 
14064/22.10.2021, prin care se solicita suma de 6106 lei aferenta lunii septembrie 2021 
- adresa de la Scoala Gimnaziala Budila nr. 3335/15.11.2021, inregistrata la UAT Budila sub nr. 
14874/16.11.2021, prin care se solicita suma de 4136 lei aferenta lunii octombrie 2021 
- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. a), art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 197 alin. (1), 
alin. (2) și alin. (4), art. 140 alin. (1), art. 196  alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 
- prevederile art. 105 alin. 2 lit. f, art. 276 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare 
- Instructiunea 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice 
- H.G. 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 
învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare 
          În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1.  Se aproba decontarea cheltuielior de transport a personalului didactic care isi desfasoara 

activitatea la institutiile de invatamant de pe raza Comunei Budila, pentru anul 2021, in cuantum de 
22.871 lei, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 



Art. 2. Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice se face pe baza documentelor 
justificative, de către ordonatorul terţiar de credite unde îşi desfăşoară activitatea cadrele didactice.  

 
Art. 3. Ordonatorul terţiar de credite răspunde de modul de întocmire a calculului aferent sumelor 

propuse spre decontare. 
 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei Budila, 

Biroul Financiar Contabil si ordonatorul tertiar de credite. 
 
Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul 

www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Biroului Financiar Contabil, institutiilor 
de invatamant de pe raza comunei Buidla si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 

 
   INITIATOR,                                      
MARSAVELA IRIMIA                                          

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1 SI 3 

                    
       AVIZAT, 
     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                          Benia Alexandra Aveluta           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BRAŞOV 
PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

                                               Nr. 16623/29.12.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic 
care isi desfasoara activitatea la institutiile de invatamant de pe raza Comunei Budila 

 
 
 

        Având în vedere prevederile art. 136 alin. (1), alin. (2), din OUG nr. 57/2019, cu 
modificările si completarile ulterioare  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- adresele de la institutiile de invatamant, cu calculele aferente transportului cadrelor didactice 

- prevederile art. 105 alin. 2 lit. f, art. 276 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare 
- H.G. 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 
învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
-  

Propun spre analiza si dezbatere acest proiect de hotarare, in urmatoarea sedinta de consiliu local.  
 

PRIMAR, 
MARSAVELA IRIMIA 

 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 2 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



        

 
                  RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic 
care isi desfasoara activitatea la institutiile de invatamant de pe raza Comunei 

Budila 
 

  
 
 

Avand in vedere: 
- adresa de la Scoala Gimnaziala Budila nr. 1540/17.06.2021, inregistrata la UAT Budila 
sub nr. 9546/18.06.2021, prin care se solicita suma de 5566 lei aferenta lunii mai 2021 
- adresa de la Scoala Gimnaziala Budila nr. 1981/08.07.2021, inregistrata la UAT Budila 
sub nr. 10202/08.07.2021, prin care se solicita suma de 4911 lei aferenta lunii iunie 2021 
- adresa de la Scoala Gimnaziala Budila nr. 2558/08.09.2021, inregistrata la UAT Budila 
sub nr. 12301/08.09.2021, prin care se solicita suma de 1841 lei pentru iulie 2021 si 311 lei 
pentru august 2021 
- adresa de la Scoala Gimnaziala Budila nr. 3119/22.10.2021, inregistrata la UAT Budila 
sub nr. 14064/22.10.2021, prin care se solicita suma de 6106 lei aferenta lunii septembrie 2021 
- adresa de la Scoala Gimnaziala Budila nr. 3335/15.11.2021, inregistrata la UAT Budila 
sub nr. 14874/16.11.2021, prin care se solicita suma de 4136 lei aferenta lunii octombrie 2021 
- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. a), art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- prevederile art. 105 alin. 2 lit. f, art. 276 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

- Instructiunea 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice 
- H.G. 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 învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare 
- Legea educatiei nationale nr. 1/2011, propun dezbaterea in urmatoarea sedinta a 
consiliului local al comunei Budila proiectul de hotarare. 
 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 



        

 
 

     Anexa 1 la HCL nr. 137/2021 
 
Nr. crt.  Luna Suma Document 
1. Mai 2021 5566 lei - adresa de la 

Scoala Gimnaziala 
Budila nr. 
1540/17.06.2021, 
inregistrata la UAT 
Budila sub nr. 
9546/18.06.2021, prin 
care se solicita suma 
de 5566 lei aferenta 
lunii mai 2021 

2. Iunie 2021 4911 lei - adresa de la 
Scoala Gimnaziala 
Budila nr. 
1981/08.07.2021, 
inregistrata la UAT 
Budila sub nr. 
10202/08.07.2021, 
prin care se solicita 
suma de 4911 lei 
aferenta lunii iunie 
2021 

 
3. Iulie 2021 1841 lei - adresa de la 

Scoala Gimnaziala 
Budila nr. 
2558/08.09.2021, 
inregistrata la UAT 
Budila sub nr. 
12301/08.09.2021, 
prin care se solicita 
suma de 1841 lei 
pentru iulie 2021 si 
311 lei pentru august 
2021 
-  

4. August 2021 311 lei - adresa de la 
Scoala Gimnaziala 



        

Budila nr. 
2558/08.09.2021, 
inregistrata la UAT 
Budila sub nr. 
12301/08.09.2021, 
prin care se solicita 
suma de 1841 lei 
pentru iulie 2021 si 
311 lei pentru august 
2021 
-  

5. Septembrie 2021 6106 lei - adresa de la 
Scoala Gimnaziala 
Budila nr. 
3119/22.10.2021, 
inregistrata la UAT 
Budila sub nr. 
14064/22.10.2021, 
prin care se solicita 
suma de 6106 lei 
aferenta lunii 
septembrie 2021 
-  

6. Octombrie 2021 4136 lei - adresa de la 
Scoala Gimnaziala 
Budila nr. 
3335/15.11.2021, 
inregistrata la UAT 
Budila sub nr. 
14874/16.11.2021, 
prin care se solicita 
suma de 4136 lei 
aferenta lunii 
octombrie 2021 

 
 


