
                                 ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe 

teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera f) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale,
- prevederile art.  4 din  Ordinul MECTS nr.  3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri  tranzitorii  în 

sistemul naţional de învăţământ,
  - prevederile art. 1, 2 şi 5 din Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă 
de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, 

-  prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în 
vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice,

Examinând:
- solicitările  nr. 1049 din 17.11.2011 şi 1093 din 23.11.2011 ale Consiliului de administraţie al Şcolii  

Generale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile octombrie şi noiembrie 
2011, 

-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator,  
înregistrată sub nr.2661 din 07.12.2011;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2660 din 07.12.2011;
   -  raportul  nr.  2662 din  07.12.2011  al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,

- raportul nr. 2663 din 07.12.2011 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate 
şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local,

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1 si lit. b),  art. 45, alin. 2, lit. 
a)   şi  art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu 
modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1  – Se aprobă decontarea sumei de  1542 lei,  reprezentând cheltuieli de transport pentru cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa,   pentru  deplasările  efectuate  din  localitatea  de  resedinţă  la  locul  de  muncă  si  retur,  pentru  lunile 
octombrie şi noiembrie,  anul 2011,  astfel:

− 889 lei  –  cheltuieli  efectuate  de  personalul  didactic  pe  mijloacele  de  transport  în  comun,  din 
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă (bilete de  
călătorie sau abonament);

− 319  lei- contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi pentru personalul didactic care 
efectuează deplasarea cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu există mijloace de 
transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ;

− 334 lei – contravaloarea abonamentului lunar pe un mijloc de transport în comun pentru personalul 
didactic ce preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care există mijloace de 
transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ.

Art.  2 -   Primarul  comunei Gheorghe Doja  şi  compartimentul  contabilitate  vor   aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.
   Art.  3 -   Prezenta  va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului  –  judeţul  Ialomiţa,  primarului  comunei 
Gheorghe Doja şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si 
pe site-ul www.gheorghe dojail.ro. de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

                     Preşedinte,                                  Contrasemnează  pentru legalitate
     Praf Mihaela                                                   Secretar,

                                                                        Praf Monica        
Nr. 42
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 16.12.2011

http://www.sloboziail.ro/


                     ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
        Nr. 2660 din 07.12.2011

RAPORT
privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe 

teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

        Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera f) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale,
- prevederile art.  4 din  Ordinul MECTS nr.  3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri  tranzitorii  în 

sistemul naţional de învăţământ,
  - prevederile art. 1, 2 şi 5 din Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă 
de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, 

-  prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în 
vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice,

Examinând:
- solicitările  nr. 1049 din 17.11.2011 şi 1093 din 23.11.2011 ale Consiliului de administraţie al 

Şcolii  Generale Gheorghe Doja cu privire  la decontarea navetei cadrelor  didactice pentru lunile octombrie  şi 
noiembrie  2011,  astfel:

- 889 lei – cheltuieli efectuate de personalul didactic pe mijloacele de transport în comun, din 
localitatea  de  reşedinţă  la  locul  de  muncă  şi  de  la  locul  de  muncă  în  localitatea  de 
reşedinţă(bilete de călătorie sau abonamente);

- 319 lei- contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi pentru personalul didactic 
care  efectuează deplasarea cu autoturismul  proprietate  personală,  în  cazul în  care  nu există 
mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ;

- 334  lei  –  contravaloarea  abonamentului  lunar  pe  un  mijloc  de  transport  în  comun  pentru 
personalul didactic ce preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care 
există  mijloace  de  transport  în  comun  între  localitatea  de  reşedinţă  şi  sediul  unităţii  de 
învăţământ.

Facem menţiunea că s-au respectat prevederile legale în sensul că, în funcţie de numărul de zile 
pentru care s-a decontat naveta, începând cu luna ianuarie 2011, drepturile în cauză au fost majorate cu 15% faţă  
de cuantumul din luna octombrie 2010, situaţia pe cadre didactice , pentru lunile octombrie şi noiembrie 2011, 
fiind următoarea:

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele

octombrie 2011
- lei-

noiembrie 2011 
-lei-

 Total
 -lei-

1 Coman Nicoleta 163 171 334
2 Ariciu Simona 135 135 270
3 Stanciu Petre 83 93 176
4 Vânătoru Georgeta 59 73 132
5 Neagu Ion 161 158 319
6 Sulică Veronica 140 171 311

 Total  741 801 1542

Propun  iniţierea  unui   proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  decontării  sumei  de   1542 lei 
reprezentând cheltuieli de transport pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar care nu dispun 
de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

 Pentru care am încheiat prezentul.

                                                            Inspector,
                                                    Dorobanţu Gilica



                                            ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
                            şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

                           Nr.  2662 din 07.12.2011

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de 
locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, 

Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera f) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale,
-  prevederile  art.  4  din  Ordinul  MECTS nr.  3.753/2011 privind  aprobarea unor  măsuri 

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
  - prevederile art. 1, 2 şi 5 din Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 
didactice, emisă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, 

-  prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri 
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în 
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

Examinând:
-  solicitările  nr. 1049 din 17.11.2011 şi 1093 din 23.11.2011 ale  Consiliului de administraţie al 

Şcolii Generale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile 
octombrie şi noiembrie  2011, 

-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrată sub nr.  2661 din  07.12.2011;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2660 din 07.12.2011 ;
   

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre   privind  decontarea 
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism,  protecţia mediului şi turism, 



                                              ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru   activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
                         muncă şi protecţie socială, protecţia copilului

                    Nr.  2663 din 07.12.2011

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de 
locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia   pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţia copilului,

Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera f) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale,
-  prevederile  art.  4  din  Ordinul  MECTS nr.  3.753/2011 privind  aprobarea unor  măsuri 

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
  - prevederile art. 1, 2 şi 5 din Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 
didactice, emisă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, 

-  prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri 
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în 
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

Examinând:
-  solicitările  nr. 1049 din 17.11.2011 şi 1093 din 23.11.2011 ale  Consiliului de administraţie al 

Şcolii Generale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile 
octombrie şi noiembrie  2011;

-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrată sub nr.2661 din 07.12.2011;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.   2660  din 07.12.2011;
   

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre   privind  decontarea 
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,



                     ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr.  2661  din 07.12.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
a  proiectului  de hotărâre   privind   aprobarea decontării  cheltuielilor de transport pentru cadrele 

didactice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera f) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale,
-  prevederile  art.  4  din  Ordinul  MECTS nr.  3.753/2011 privind aprobarea  unor  măsuri 

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
  - prevederile art. 1, 2 şi 5 din Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 
didactice, emisă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, 

-  prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în 
vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice,

Examinând:
- solicitările  nr. 1049 din 17.11.2011 şi 1093 din 23.11.2011 ale Consiliului de administraţie al Şcolii 

Generale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile octombrie 
şi noiembrie 2011,

   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.   2660  din 07.12.2011 ;
   

 Propun ca în temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1 si 
lit. b)  precum şi  art. 45, alin. 2, lit. a)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată, cu modificările  si  completările ulterioare, să se adopte 
hotărârea conform proiectului anexat.

 Primar,
ION MIHAI

                                 





                      



       


