
                 Avizat  

            PROIECT DE HOTĂRÂRE

                 p. Secretar general UAT 

R O M A N I A                        Jrs. Băiețan Alina – Mariana 

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL, 

 

   H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.  …                                                

Din   ………………………. . 2021 

 

Privind  aprobarea cheltuielilor  de deplasare  de la locul de domiciliu   

la locul de muncă a cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Sâncraiu 

de Mureş / Nazna aferente lunilor iulie-august 2021 

 

 
Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 

…………………2021, în exercitarea atribuțiilor legale; 

 

Luând act de Raport de aprobare  nr. 13925 din 13.09.2021 a Primarului și de Referatul de 

specialitate nr. 13924 din 13.09.2021 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 

 Adresa înaintata de  Școala Gimnazială Sâncraiu de Mures înregistrata sub 13.861 din 

13.09.2021, prin care solicită sume în vederea decontarii cheltuielilor de deplasare pentru 

cadrele didactice de la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mures/Nazna, aferente lunilor iulie ;i 

august 2021; 

Luând act de avizul Rapoartelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Sâncraiu de Mureș; 

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul prevederilor Art.129, alin.1), alin.7) liera”a”, respectiv alin. 12), Art. 139 

alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Art.105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Instrucţiunea Ministrului Învăţământului nr. 2/2011 privind decontarea navetei 

cadrelor didactice; 

  În temeiul art.129 alin.(2), lit.”a” și alin. (3), lit.”c”, art. 196, alin.1 lit.”a” din O.UG. 

nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

     

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

H o t ă r ă ş t e : 

 
 

ART.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare de la locul de domiciliu la 

locul de muncă a cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureş și satul 

Nazna, aferente lunilor iulie și august 2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 

 



ART.2. Cu aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

d-na contabil şef Moldovan - Stefan Agneta- Maria si dl. director al Școlii Gimnaziale  

Sâncraiu de Mureş. 

 

  

ART.3.  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului- Judetului  Mures , în 

vederea exercitarii controlului  cu privire la legalitate, Primarului Comunei Sâncraiu de 

Mures, Serviciul de Contabilitate – pentru ducerea la indeplinire, Școlii Gimnaziale Sâncraiu 

de Mureș. 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din 

.............,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de .. pentru,....abțineri și ... 

împotrivă,din totalul de 15 consilieri locali in funcție și .... consilieri locali prezenti la sedintă.  
 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

               ............................. 

 

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ , 

                p.  Secretarul General al  Comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

            Jrs. Băiețan Alina - Mariana 

 

 

 

 

 

                                    INIȚIATOR PROIECT  

                                              PRIMAR 

                                        Budian Petru -Ionuț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul 

administrativ,republicat cu modificările și completările ulterioare.  

 

   

 



R O M A N I A          ANEXĂ nr.1 la  H.C.L. nr….. /……… 

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ           

Consiliul Local Sâncraiu de Mureș          

 

TABEL NOMINAL 

Cu cadrele didactice care beneficiaza de decontarea abonamentelor aferente lunii  

IULIE 2021 

 

 
  

Nr.crt. Numele si 

prenumele 

   RUTA Suma  

1 Burcus Anamaria Tg Mures-Nazna 45 

2 Colban Dana Santana de Mureș-

Sâncraiu de Mures 

76 

3 Pop Galina  Iernut-Sâncraiu de Mureș 150 

4 Popa Lucia Adina Tg. Mures - Nazna 83 

5 Toncu Anca Tg. Mureș - Nazna 89 

6 Veres Mihaly Marcel Tg Mures - Nazna 140 

 Total 583 
 

 

 

TABEL NOMINAL 

Cu cadrele didactice care beneficiaza de decontarea abonamentelor aferente lunii  

AUGUST 2021 

 

 
  

Nr.crt. Numele si 

prenumele 

   RUTA Suma  

1 Colban Dana Santana de Mureș-

Sâncraiu de Mures 

114 

2 Pop Galina  Iernut-Sâncraiu de Mureș 164 

3 Veres Mihaly Marcel Tg Mures - Nazna 108 

 Total 386 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

              .........................                                                

 

 CONTRASEMNEAZĂ , 

                                            p. Secretar General al Comunei SÂNCRAIU DE MUREȘ 

                                      Jrs. Băiețan Alina - Mariana 

 

 

INȚIATOR PROIECT 

      PRIMAR 

      Budian Petru- Ionuț 
 

 

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul 

administrativ,republicat  cu modificările și completările ulterioare . 



 

 

 

 
R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                      

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ             

Nr.  13.924 din 13.09.2021 

                                                                                                                  

   

 

Referat de specialitate 

Privind  aprobarea cheltuielilor de deplasare  de la locul de domiciliu la locul de muncă, 

a  cadrelor didactice de la Școala Gimnazială  Sâncraiu de Mureş / Nazna 

aferente lunii iulie și august 2021 

 

Avand în vedere Adresa nr. 2511 din 13.09.2021, prin care Școala Gimnazială 

Sâncraiu de Mures, solicita asigurarea sumei în cuantum de  583 lei aferenta lunii  iulie 2021 

și a sumei de 386 lei aferentă lunii august 2021, în vederea decontarii navetei cadrelor 

didactice care își desfășoara activitatea în cadrul școlilor de pe raza comunei. 

Potrivit 129 alin.1, alin.7 lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul local are competenţa de a asigura cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice inclusiv educaţia, iar potrivit aceluiaşi articol, 

alin.12, Consiliul Local hotărăşte acordarea unor sporuri şi alte facilităţi personalului sanitar 

şi didactic, potrivit legii.  

Decontarea navetei cadrelor didactice este reglementată juridic şi de prevederile 

art.105 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, precum şi ale Instrucţiunii nr. 2 din 17 

februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de Ministrul 

Învăţământului. 

Şcoala Gimnazială Sâncraiu de Mures, a depus documente justificative privind 

decontarea acestor cheltuieli cu naveta cadrelor didactice pentru luna iulie și august 2021 iar 

Biroul Financiar Contabil a analizat aceste documente şi a avizat favorabil solicitarea 

instituției. 

 

 Pe considerentele menționate vă solicit respectuos, să dispuneţi în consecinţă. 

 

 

 

Biroul Financiar Contabil, 

Sef Birou, 

Moldovan -Ștefan  Agneta- Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

R O M Â N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

PRIMARIA SÂNCRAIU DE MUREŞ 

Nr. 13.924 din 13.09.2021  

            

                                                 

 

 

Raport de aprobare  

Privind  cheltuielilor de deplasare  de la locul de domiciliu  la locul de muncă, a  

cadrelor didactice de la Școala Gimnazială  Sâncraiu de Mureş / Nazna 

aferente lunilor iulie și august 2021  

 

 

 

 

 

Potrivit 129 alin.1, alin.7 lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are competenţa de a asigura cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice inclusiv educaţia, iar potrivit aceluiaşi articol, 

alin. 12 Consiliul Local hotărăşte acordarea unor sporuri şi alte facilităţi personalului sanitar 

şi didactic, potrivit legii.  

Decontarea navetei cadrelor didactice este reglementată juridic şi de prevederile 

art.105 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, precum şi ale Instrucţiunii nr. 2 din 17 

februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de Ministrul 

Învăţământului. 

Şcoala Gimnazială Sâncraiu de Mures, a depus documente justificative privind 

decontarea acestor cheltuieli cu naveta cadrelor didactice pentru lunile iulie și august 2021 iar 

pe cale de consecință transmit aceste solicitari Biroului Financiar Contabil si Achizitii Publice 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului pentru a analiza aceste documente şi a 

aviza  solicitarea instituției. 

   

 

 

 

     

PRIMAR, 

 

BUDIAN PETRU- IONUȚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


