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HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru 
luna SEPTEMBRIE 2021 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la 

nr.  13052/14.06.2021;                                     
  -  adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 3825/2021, 3393/2021, 2881/2021, 
1467/2021, 1801/2021, 1328/2021 ;i nr. 407/2021; 

In temeiul prevederilor art. 2 din H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, 
art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, art. 136, alin. 10 şi 

art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
          Art.1: Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic 
auxiliar care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna SEPTEMBRIE 2021 , plată ce se 
asigură din bugetele alocate unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă. 
            Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ.                                            
                                                              
                               INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                 Prof. Gheorghe Cătălin Coman       

                                    
                             

                                                                                 AVIZAT  
                                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                                Jr.  Mihaela Busuioc 
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 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                                         
                                                 Nr. 23378/19.10.2021 
          

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 

didactic auxiliar pentru luna septembrie 2021 
    

Potrivit H.G. nr. 569/2015 beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele 
didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi 
au postul. Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce 
trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de 
învăţământ preuniversitar de stat. 

Conform Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
2/2011 privind decontarea cadrelor navetei didactice,  „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”. 

Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ propun spre aprobare lunar, 
consiliului local, drepturile băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care 
solicită cheltuieli de deplasare. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şapte unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna mai 2021, suma 
totală fiind de 14.129  lei.  

Plata acestei sumei se va asigura din bugetele alocate unităţilor de învăţământ.  
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna  septembrie 2021. 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                    
                          



                       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

Direcţia economică 
 
                                                                                                        Nr. 23380/19.10.2021  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 

navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna septembrie 2021 
  

 
            În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale, propun spre 
aprobare drepturile băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită 
cheltuieli de deplasare.  

 Potrivit H.G. nr. 569/2015 beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele 
didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi 
au postul. Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce 
trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de 
învăţământ preuniversitar de stat. 
     Pentru fiecare instituţie subordonată, în cadrul cheltuielilor cu bunuri şi servicii, pe 
lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de cost, au fost alocate sume din 
veniturile proprii ale bugetului local, care asigură resursele financiare pentru decontarea 
navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şapte unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna 
septembrie 2021, suma totală fiind de  14.129 lei.  
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

                                                                                                                                                         

                                                                     

                                                                      

 

 

                                                                                                        

 

 



       Anexa la H.C.L. nr. _____/_________  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ Număr cadre 

didactice/didactic 

auxiliar 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/ septembrie 

2021 

1. Colegiul   Tehnic “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

21 5868 lei 

2. Colegiul   “Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

23 4474 lei 

3. Colegiul Naţional “Nicu Gane” 

Fălticeni 

2 176 lei 

4.  Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

6 1302 lei 

5.  Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

7 1333  lei 

6. Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

7 904 lei 

7. Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

2 72 lei 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


