
  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

 

 

HOTĂRÂRE Nr. 15     

din 27.02.2014   

 

privind: decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun 

pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru luna ianuarie 2014; 

 

Iniţiator : Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi   

 Nr. de înregistrare –  2398   

 Data depunerii proiectului de hotărâre :  20.02.2014    

 

 Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară 

în data de 27.02.2014 conform dispoziţiei de convocare nr. 163/08.02.2014;  

 Având in vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr. 2399/20.02.2014;   

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.  2403/20.02.2014;   

 Având in vedere raportul de avizare. al Comisiei de specialitate  nr. 1 pentru 

agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din 

cadrul Consiliului local Tulucesti înregistrat sub nr. 2559/27.02.2014; 

 Având în vedere adresa Centrului Financiar Şcolar Tuluceşti nr. 362/18.02.2014 

înregistrată la Consiliul Local Tuluceşti sub nr. 1160/18.02.2014 prin care se solicită 

decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice din comuna Tuluceşti pentru 

luna ianuarie 2014; 

 Având în vedere prevederile art. 276 din Legea nr. 1 din 2011 privind educaţia 

naţională;  

 Având în vedere prevederile art. 1 din instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea 

navetei cadrelor didactice 

 Având în vedere prevederile art. 55 al. 4 din legea nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. a, al. 6 lit. a pct. 1 şi al. 9 din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 45 al. 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTARĂŞTE 

 

Art. 1 Se aprobă decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în 

comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru luna ianuarie 2014; 



Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul 

comunei Tuluceşti, judeţul Galati . 

 Art. 3 Secretarul comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri 

factorilor şi instituţiilor interesate, precum şi domnului Prefect în vederea efectuării 

controlului de legalitate. 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează  

            Bernea Ion           Secretar 

            Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR.   2399/20.02.2014  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

 

la proiectul de hotărâre privind: decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele 

de transport în comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru luna ianuarie 

2014; 

 

 

Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local 

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

 Având în vedere adresa Centrului Financiar Şcolar Tuluceşti nr. 362/18.02.2014 

înregistrată la Consiliul Local Tuluceşti sub nr. 1160/18.02.2014 prin care se solicită 

decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice din comuna Tuluceşti pentru 

luna ianuarie 2014, precum şi prevederile din Legea nr. 1 din 2011 privind educaţia 

naţională, care precizează că profesorii care se deplasează dintr-o altă localitate la 

Tuluceşti pentru efectuarea orelor de curs au dreptul la sfârşitul lunii să solicite 

decontarea acestor cheltuieli. 

 Solicit sprijinul dumneavoastră în aprobarea acestui proiect de hotărâre; 

 

 

 

PRIMAR, 

Bratu Petrică 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

PRIMAR   

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 

Nr.   2403/20.02.2014  

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun pentru 

cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru luna ianuarie 2014; 

 

  
Având în vedere adresa Centrului Financiar Şcolar Tuluceşti nr. 362/18.02.2014 

înregistrată la Consiliul Local Tuluceşti sub nr. 1160/18.02.2014 prin care se solicită 

decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice din comuna Tuluceşti pentru 

luna ianuarie 2014; 

Având în vedere prevederile art. 276 din Legea nr. 1 din 2011 privind educaţia 

naţională, care stipulează: “Personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care 

nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de 

transport, conform legii” 

 Având în vedere prevederile art. 1 din instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea 

navetei cadrelor didactice care stipulează “Personalului didactic din unităţile de 

învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă 

corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele 

de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de 

muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în 

comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se 

deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se 

face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în 

comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, 

urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de 

transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un 

singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea 

sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile 

administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află 

unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma 

solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel: 

    a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin 

depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a 

abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 

100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor 

justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu 

autoturismul proprietate personală; 



    b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau 

a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei 

care îşi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului 

zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ. 

 Având în vedere prevederile art. 36 al. 6 lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care stipulează că este de datoria Consiliului Local Tuluceşti să asigure cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

Consider că proiectul de hotărâre privind decontarea contravalorii călătoriei pe 

mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru 

ianuarie 2014, se încadrează în normele legale şi este temeinic.   

 

 
Consilier 

Caşu Virginica 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport 

în comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru luna ianuarie 2014 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : contravalorii călătoriei 

pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru 

luna ianuarie 2014, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în 

comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru luna ianuarie 2014 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius, 

Peiu Lică şi Marin Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată 

cu            voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 

 



 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

 

La proiectul de hotărâre privind contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport 

în comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru luna ianuarie 2014 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : contravalorii călătoriei 

pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru 

luna ianuarie 2014, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în 

comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru luna ianuarie 2014 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

 

La proiectul de hotărâre privind contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport 

în comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru luna ianuarie 2014 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : contravalorii călătoriei 

pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru 

luna ianuarie 2014, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în 

comun pentru cadrele didactice din comuna Tuluceşti pentru luna ianuarie 2014 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu 

Victor, Enache Daniel, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 


