
                                       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, cu modificările şi  

completările ulterioare,
- 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. 1 alin. (1) lit. a)  şi alin. (3)  din O.U.G. nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor măsuri  
pentru recuperarea reducerilor salariale;

-  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.  8  din  Legea nr.  283  din  14  decembrie  2011  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a 
Guvernului  nr.  80/2010  pentru  completarea  art.  11  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  37/2008  privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- solicitările nr.  536 din 30.05.2012 şi 689 din 05.07.2012  ale  Consiliului de administraţie al Şcolii Generale 

Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile MAI şi IUNIE  2012, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrată sub nr. 1832 din 20.07.2012;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.  1831 din 20.07.2012;
   -  raportul   comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism, 
protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul   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  1582 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 MAI şi IUNIE 2012,  astfel:

−  970 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);

− 273  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;

−  339 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  cunostinţă  publică  prin  afisare  la  sediul  Primariei  comunei  Gheorghe  Doja  si  pe  site-ul 
www.gheorghedojail.ro de către secretarul comunei Gheorghe Doja.
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