
ROMÂNIA         PROIECT   
JUDEŢUL PRAHOVA  
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
- privind  aprobarea drepturilor băneşti aferente lunilor februarie - martie 2015 pentru 

personalul din învățământ, care solicită cheltuieli de deplasare  
 

 Văzând: 
- referatul nr. 1600/19.05.2015, prin care primarul comunei Tinosu propune aprobarea 
drepturilor băneşti aferente lunilor februarie - martie 2015, pentru personalul didactic 
care solicită cheltuieli de deplasare,  
- raportul de specialitate întocmit de directorul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, 
înregistrat sub nr. 1682/25.05.2015;  
- Hotărârile Consiliului de Administrație al Şcolii Gimnaziale Tinosu nr. 
39/02.04.2015, şi nr. 40/02.04.2015; 
- avizul comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecția mediului şi turism, agricultură a Consiliului local;   

Ţinând seama de dispozițiile: 
- Instrucțiunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice emise de 
Ministerul Educației şi Cercetării  
- art. 56 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel de Sector de Activitate de 
Învățământ Preuniversitar; 
 În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local al comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. (1) Se aprobă drepturile băneşti aferente lunilor: februarie - martie 2015, 

pentru personalul didactic din învățământ care solicită cheltuieli de deplasare, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Decontarea cheltuielilor de deplasare se va face conform documentelor 
justificative prevăzute de legislaţia în vigoare, depuse la contabilul-şef al Şcolii 
Gimnaziale Comuna Tinosu.  

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituțiilor interesate 
prin grija secretarului comunei, pentru a fi dusă la îndeplinire.   

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         
               STOICA LIVIU                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                           SECRETAR 

COSTACHE MIRELA  
Tinosu, 28.05.2015.                                                      
Nr……….. 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA TINOSU         
CONSILIUL  LOCAL        
                              

 
A V I Z 

- asupra proiectului de hotărâre privind  aprobarea drepturilor băneşti aferente lunilor 
februarie - martie 2015 pentru personalul din învățământ care solicită cheltuieli de 

deplasare  
 

  
 

Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul de 
hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunilor februarie - martie 2015 
pentru personalul din învățământ care solicită cheltuieli de deplasare, am constatat 
următoarele: 

Potrivit art. 1, prima teză din Instrucţiunile nr. 2/2001 emise de Ministerul 
Educației şi Cercetării, personalului didactic din unităţile de învățământ 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 munca şi de la locul de munca în 
localitatea de reşedinţă. Art. 56 alin. (1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la 
nivel de Sector de Activitate de Învățământ Preuniversitar prevede că de decontarea 
cheltuielilor de transport beneficiază ”personalul din învățământ”, fără a distinge între 
cel didactic şi cel nedidactic. 

În conformitate cu dispozițiile art. 2 din aceleaşi Instrucțiuni, Consiliul de 
administraţie al unității de învățământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local 
drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. 

Faţă de cele de mai sus, ținând seama şi de Raportul de specialitate înregistrat 
sub nr. 1682/25.05.2015, întocmit de directorul Şcolii Gimnaziale Tinosu, în  
conformitate cu prevederile art.117 lit. a) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, avizez favorabil 
acest proiect. 
 
 
 

SECRETAR, 
Costache Mirela 

 
 

 
 

 



 

ROMÂNIA        ANEXĂ LA    
JUDEŢUL PRAHOVA      H.C.L. NR. ....../28.05.2015. 
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 

  

          

   

Drepturile băneşti aferente lunilor: februarie – martie 2015, pentru personalul 
din învăţământ, care solicită cheltuieli de deplasare 

 

 

 

NR. 

CRT. 

LUNA PENTRU CARE SE 

SOLICITĂ DECONTAREA 

CUANTUM CHELTUIELI/LUNĂ 

-LEI- 

1. FEBRUARIE 2015 1820 

2. MARTIE 2015 2396 

3. TOTAL 4216 

 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         
               STOICA LIVIU                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                           SECRETAR 

COSTACHE MIRELA  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
Nr. 1600/19.05.2015 
 
 

REFERAT 
 
 

 Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre 
analiza şi aprobarea Consiliului Local Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 
drepturilor băneşti aferente lunilor februarie - martie 2015 pentru personalul din 
învățământ care solicită cheltuieli de deplasare. 
 În baza Legii nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă prezint următoarele : 
 Autorității publice locale i-au fost transmise Hotărârile Consiliului de 
Administrație al Şcolii Gimnaziale Tinosu nr. 39/02.04.2015, şi nr. 40/02.04.2015. 
 Decontarea cheltuielilor de transport personalului din învățământ, care se 
deplasează din localitatea de reşedință la locul de muncă se face în temeiul 
Instrucțiunilor elaborate de Ministerul Educației şi Cercetării nr. 2/2011 şi a 
Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivel de Sector de Activitate de Învățământ 
Preuniversitar. 
 Față de aspectele expuse în prezentul referat, vă solicit aprobarea drepturilor 
băneşti aferente lunilor februarie - martie 2015 pentru personalul din învățământ care 
solicită cheltuieli de deplasare, potrivit anexei la proiectul de hotărâre. 

În speranţa aprobării, vă mulţumesc anticipat ! 
                                  
 
 

              PRIMAR, 
                                                                           Andrei Iulian-Gabriel 
 
 
 
 

Consiliului Local al comunei Tinosu 
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