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PRIMAR 
Nr. 1743 / 07.06.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind decontarea navetei 
 cadrelor didactice care isi  desfasoara activitatea  

in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, 
 judetul  Prahova pe luna MAI 2021 

 
Initiator Primar – Iulian NAE 

Avand in vedere prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 Legea 
educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, faptul ca: „finantarea 
complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de 
care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoare 
adaugata, cuprinzand si cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii”. 

Luand in considerare dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 569/15.07.2015 privind 
normele metodologice privind decontarea pentru naveta la si de la locul de munca a 
cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de 
stat. 

Potrivit art. 2 din Instructiunile Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 
Sportului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice „consiliul de 
administratie al unitatii de invatamant propune, lunar, spre aprobare consiliului local 
drepturile banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuielile de deplasare”. 

Luand act de adresa nr. 307 / 03.06.2021, transmisa de Scoala Gimnaziala, 
Comuna Cosminele, prin care se propune spre aprobare contravaloarea cheltuielilor cu 
naveta cadrelor didactice pentru luna mai 2021, in suma de 1.308 lei. 

 Fata de cele prezentate inaintez Consiliului Local spre dezbatere si aprobare 
proiectul de hotarare sus mentionat. 
  
Temei legal: 

- Art. 105, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale; 
- Hotararea de Guvern nr. 569/15.07.2015 privind normele metodologice privind 

decontarea pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a 
personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat. 

- Art. 2 din Instructiunile Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 
nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice 

 
Initiator, 
Primar, 

Iulian NAE 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind decontarea navetei cadrelor didactice  
care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza  

Comunei Cosminele, Judetul  Prahova pe luna  MAI 2021 
 

In baza prevederilor art. 136, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, am analizat proiectul de hotarare privind decontarea navetei cadrelor 
didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza Comunei 
Cosminele, Judetul  Prahova pe luna MAI 2021. 
Reglementarea juridica a proiectului de hotarare 

Prevederile art. 105, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 1/2011 Legea educatiei 
nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora: „finantarea 
complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de 
care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe 
valoare adaugata, cuprinzand si cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform 
legii”. 

Dispozitiile art. 2 din Instructiunile Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 
Sportului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, potrivit carora 
„consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune, lunar, spre aprobare 
consiliului local drepturile banesti aferente personalului didactic care solicita 
cheltuielile de deplasare”. 

Dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 569/15.07.2015 privind normele metodologice 
privind decontarea pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a 
personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat. 

Tinand cont de adresa nr. 307 din data de 03.06.2021, transmisa de Scoala 
Gimnaziala, Comuna Cosminele prin care se propune spre aprobare contravaloarea 
cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna MAI 1.308 lei. 
 
Concluzii:  

În raport cu cele prezentate, consider că proiectul de hotărâre îndeplineşte 
condiţiile de legalitate prevăzute de lege pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local, sens in care se avizeaza favorabil. 

 
 

Secretar general, 



Marcian Bogdan POPA 
 

NR. 1745 /07.06.2021                                                                                       Vizat secretar general, 
Marcian Bogdan POPA 
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PRIMAR 

 PROIECT DE HOTARARE 
privind decontarea navetei cadrelor didactice  

care isi  desfasoara activitatea in unitatile de invatamant  
pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna MAI 2021 

 
Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv: 

- Art. 105 alin. (2) lit. f)  din Legea  nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Art. 2 din Instructiunile Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 2/2011 
privind decontarea navetei cadrelor didactice; 

- Hotararea de Guvern nr. 569/15.07.2015 privind normele metodologice privind decontarea 
pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din 
invatamantul preuniversitar de stat. 
Luand act de: 

- Adresa nr.  307 / 03.06.2021, transmisa de Scoala Gimnaziala, Comuna Cosminele prin care se 
propune spre aprobare contravaloarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna MAI 2021; 

- Referatul de aprobare nr. 1743 / 07.06.2021 al domnului primar Nae Iulian si raportul de 
specialitate nr. 1744 / 07.06.2021 intocmit de catre Popa Marcian Bogdan – secretarul general al  comunei 
Cosminele; 

- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 din cadrul Consiliului Local Cosminele;   
              In temeiul art. 129, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare; 
 

Consiliul local  al comunei Cosminele, judetul Prahova, adopta  prezenta  
 HOTARARE: 

 
 Art. 1.Se aproba decontarea sumei de  1.308 lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de 

deplasare a cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei 
Cosminele, de la localitatea de resedinta la locul de munca, pe luna MAI 2021. 

Art. 2.Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor banesti aferente 
personalului didactic care solicita cheltuielile de deplasare revine consiliului de administratie al unitatilor 
de invatamant. 

Art. 3.Prezenta hotarare poate fi atacata in conditiile si termenele prevazute de Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, institutilor si persoanelor interesate de 
catre secretarul general al comunei Cosminele, judetul Prahova. 

 
 

Initiator, 
PRIMAR, 

Iulian NAE 
 



 
 


