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                                           RAPORT 

  la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de 

cheltuieli naveta in luna mai 2022 pentru cadrele didactice si personalul 

didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat de pe  

                                         raza comunei 

 

         La initierea acestui proiect de hotarare am avut in vedere prevederile din 

H.G. nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice  

si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, 

precum si Hotararea Consiliului de Administratie a Scolii nr.49/3.06.2022 prin 

care se propune decontarea sumei de 9184 lei pentru luna mai 2022, cu titlu de 

cheltuieli naveta. 

       Conform prevederilor art.2 si art.3 din H.G. nr.569/2015 , autoritatile 

administratiei publice locale au obligatia de a cuprinde in bugetul local sume 

destinate decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din 

invatamantul preuniversitar de stat, din unitatile de invatamant special si din 

centrele de resurse si asistenta educationala, care nu dispun de locuinta in 

localitatea unde este situata unitatea de invatamant la care au postul.    

   (2) Sumele destinate navetei beneficiarilor prevazuti la alin. (1) se asigura din 

veniturile proprii ale bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale. 

       Beneficiaza de decontarea cheltuielilor de naveta cadrele didactice si 

personalul didactic auxiliar care nu detin locuinta in localitatea unde acestia isi 

au postul.  Cheltuielile cu efectuarea navetei se deconteaza doar atunci 

cand distanta ce trebuie parcursa zilnic depaseste limita teritoriala a localitatii in 

care se gaseste unitatea de invatamant preuniversitar de stat. 

       Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei: 

   a) se realizeaza proportional cu perioada de activitate din cadrul unei luni 

calendaristice, pe baza pontajului lunar; 

   b) nu se realizeaza pe perioada concediilor de odihna sau a suspendarii 

contractelor individuale de munca ale beneficiarilor. 

        Avand in vedere aceste considerente am iniţiat prezentul proiect de hotărâre 
pe care îl supunem spre aprobare autoritatii deliberative locale si pe care il 

avizez pentru legalitate. 
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