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HOTĂRÂREA NR.294 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice 

și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2020 – 2021 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.299/23.10.2020 inițiat Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.58559/23.10.2020; 

• Raportul de specialitate comun al Direcției Management Resurse Umane și Direcției Economice 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia înregistrat cu 

nr.59275/27.10.2020; 

• Prevederile Hotărârii nr.59/13.10.2020 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1, 

înregistrată cu nr.56609 din data de 14.10.2020; 

• Prevederile Hotărârii nr.98/07.10.2020 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Sf. 

Andrei, înregistrată cu nr.55297 din data de 07.10.2020; 

•  Prevederile Hotărârii nr.176/02.10.2020 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 3, 

înregistrată cu nr.55896 din data de 09.10.2020 ; 

•  Prevederile Hotărârii nr.1185/21.10.2020 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Gala 

Galaction Mangalia, înregistrată cu nr.58207 din data de 22.10.2020; 

• Prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Callatis din 01.10.2020, 

înregistrată cu nr.54407 din data de 01.10.2020; 

•  Prevederile Hotărârii nr.17/01.10.2020 a Consiliului de Administrație al Colegiului Economic 

Mangalia, înregistrată cu nr.56516 din data de 13.10.2020; 

•  Prevederile Hotărârii nr.98/14.10.2020 a Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Ion 

Bănescu, înregistrată cu nr.57871 din data de 20.10.2020; 

• Adresa nr.603/16.10.2020 a Grădiniței P.P. Nr.7 Mangalia de înaintare a Hotărârii Consiliului de 

Administrație nr.60/15.10.2020, înregistrată cu nr.57564/19.10.2020 ; 

• Prevederile H.C.L. nr.10/29.01.2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de 

învățământ de stat și particular, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia în anul școlar 2020 – 

2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.250/07.11.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și 

de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

de stat în anul școlar 2019-2020; 

• Prevederile art.105 alin.(2) lit.f) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile 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 didactic auxiliar 

din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulteriare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, al Comisiei So-

ciale, Sănătate, Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul 

Consiliului Local Mangalia; 

     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) 

lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a 

personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020 – 2021, în limita 

fondurilor bugetare disponibile. 
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Art. 2 Asigurarea și decontarea cheltuielilor prevăzute la art.1 se va face cu respectarea și în limitele 

prevăzute de Normele 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 

aprobate de H.G. nr. 569/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre instituțiilor de 

învățământ din Municipiul Mangalia, direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la 

îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul 

și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor 

municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

voturi ”abținere”, din nr. de 18 consilieri  prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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