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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA MIHALŢ 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 3014/13.05.2021 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala 

Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț, pe luna martie 2021 
 

            Primarul comunei Mihalț, județul Alba, Breaz Flavius; 
          Având în vedere: 

- Adresa primită de la Școala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț, cu nr. 128/28.04.2021, prin 
care se solicită aprobarea cheltuielilor de navetă pe luna martie 2021, pentru cadrele 
didactice care fac naveta cu mașina proprietate personală și mijloace de transport în 
comun la școlile din comuna Mihalț, în valoare de 1.100,29 lei, sumă care se va deconta 
din bugetul local, de la cap.65.02 – ”Învățământ”, Titlul 20 Bunuri și servicii, art. 
cod.20.01.07 - deplasări; 

- Tabelul nominal cu persoanele cărora li se decontează naveta; 
- Raportul compartimentului de resort cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pe 

luna martie 2021; 
Potrivit prevederilor art.105 alin.(2) lit. „f” din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art.2 alin.(1) din 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 auxiliar din învățământul preuniversitar de stat.      
           În temeiul art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. b), alin.(14), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E 
 
          Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala 
Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț, în sumă 1.100,29 lei, sumă aferentă lunii martie 2021, conform 
tabelului anexat care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de la cap.65.02. – Învățământ, Titlul 
20 -  Bunuri și Servicii, art. cod.20.01.07. 
          Art.3. Directorul și contabilul Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” Mihalț, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : Primarului comunei Mihalț, Școlii Gimnaziale „Ion 
Breazu” Mihalț, Instituției prefectului – județul Alba. 
 
                                                                                                   Mihalț, la 13.05.2021 

INIŢIATOR 
Primar – Breaz Flavius 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA MIHALŢ 
PRIMAR, 
NR.3015/13.05.2021 
 
 
 
 

Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice de la Școala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț, pe luna martie 2021 
 
 
          Potrivit prevederilor art.105 alin.(2) lit. f) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, art.2 din Instrucțiunea Ministerului Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului nr.2/17.02.2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice și art.2 
alin.(10) din H.G. nr.569/2015 privind 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, cheltuielile pentru naveta cadrelor 
didactice se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin 
unitățile de învățământ preuniversitar. 
           Astfel, prin adresa Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” Mihalț cu nr. 128/28.04.2021, însoțită 
de tabelul nominal cu persoanele beneficiare, se solicită decontarea cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice pe luna martie 2021. Suma solicitată este de 1.100,29 lei, iar tabelul nominal 
cu persoanele beneficiare se constituie anexă la proiectul de hotărâre inițiat.  
          Precizez că sumele necesare pentru naveta cadrelor didactice vor fi suportate din bugetul 
local Cap. 65 ”Învățământ”,  Titlul 20 – Bunuri și Servicii, art. cod 20.01.07 – deplasări interne. 
          Având în vedere cele de mai sus am inițiat prezentul Proiect de hotărâre pe care îl supun 
spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Mihalț. 
 
 
 
 

Primar, 
Breaz Flavius 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA MIHALŢ 
PRIMARIA 
NR. 3016/13.05.2021 
 
 
 
 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala 

Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț, pentru luna februarie 2021 
  
          Potrivit prevederilor art.105 alin.(2) lit. f) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale art.2 alin.(1) din H.G. nr.569/2015 privind 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, 
cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice se asigură din bugetele locale ale unităților 
administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar. 
           Prin adresa Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” Mihalț cu nr.128/28.04.2021, însoțită de 
tabelul nominal cu persoanele beneficiare, se solicită decontarea cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice pentru luna martie 2021, după cum urmează: 

- luna martie 2021 : 1.100,29 lei; 
          Suma solicitată și tabelul nominal cu persoanelor beneficiare au fost aprobate în ședința 
Consiliului de Administrație al școlii. 
          Sumele pentru decontarea navetei cadrelor didactice se suportă din bugetul local al 
comunei Mihalț la capitolul 65.02. – ”Învățământ”, Titlul 20 – BUNURI ŞI SERVICII, art. cod 
20.01.07 - deplasări. 
           
 
 

Consilier BFITC 
Medriş Maria Georgeta 


