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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didacWc auxiliar care 
solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţa la locul de muncă 

şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2023

Consiliul local al municipiului Zalău; .
Având în vedere Referatul de aprobare al primarului nr.36537/11.05.2023 şi Raportul de 

specialitate nr.36540 din 11.05.2023 întocmit de Direcţia economică şi Direcţia resurse umane, 
Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

în temeiul prevederilor art.105 alin. 2 lit. f din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale 
cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Instrucţiunii nr. 2/2011 a 
Ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind decontarea navetei cadrelor 
didactice şi prevederile H.G. nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 şi art.196 alin.l 
lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care 

solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi 
de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2023, conform Anexei nr.l care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre şi în limita bugetului aprobat pentru fiecare unitate de 
învăţământ.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică şi Direcţia resurse 
umane din cadrul aparatului propriu.

Direcţia resurse umane din cadrul aparatului propriu va comunica prezenta hotărâre fiecărei 
unităţi de învăţământ din anexă .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj 
-Primarul municipiului Zalău 
-Direcţia economică. Direcţia resurse umane 
-Direcţia administraţie publică 
-Unităţile de învăţământ din Anexa 1

Voturi: ^pentru ” 
_”impotriva” 

^abţineri”
PRIMAR, 

Ionel Ciunt

ro
G SAMl Sn O KG i 1

/

http://www.zalausj


MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http ://www .zala usj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primarla@zalausj.ro

Nr. 36537 din 11.05.2023

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea 
de reşedinţă Ia locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna

aprilie 2023

Având în vedere:
• Prevederile art. 105 alin. 2 lit. f din Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei naţionale cu modificările şi 

completările ulterioare „Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ- teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoatrele categorii de cheltuieli :
“ J) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform 
legii; ”

• Prevederile H.G. Nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat „Autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor 
cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de 
învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă 
în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul.

Sumele destinate navetei se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele didactice şi personalul didactic 
auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi au postul.

Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce trebuie parcursă 
zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de învăţământ 
preunîversitar de stat.
Naveta beneficiarilor poate fi efectuată cu:

a) autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către unităţile de 
învăţământ în măsura în care nu este afectat transportul elevilor;

b) autovehiculele/ambarcaţiunile destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de 
către autorităţile administraţiei publice locale, în măsura în care nu este afectat transportul 
elevilor;

mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizaţi (transport în 
microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiune);

d) autoturismul/ambarcaţiune proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu ’ 
„Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează şi verifică legalitatea 

solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor şi fundamentează necesarul lunar de finanţare, 
individual şi pe total unitate de învăţământ.

c) comun:
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Necesarul de finanţat se transmite de către directorul unităţii de învăţământ sub formă de 
solicitare primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea. ”

• Adresele primite de la unităţile de învăţământ pentru aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită cheltuieli de deplasare pentru transport la şi 
de la locul de muncă pentru luna aprilie 2023.

Propunem următoarele:

> Aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente lunii: 
- aprilie 2023 în valoare de 17287 lei.

Ţinând cont de prevederile sus menţionate, în temeiul art. 129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art. 139 alin.3, 
art. 196 alin. (1) lit. a) coroborate cu art. 136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea 
cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 
localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2023.

Primar, 
Ionel Ciunt
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Direcţia economică
Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG 
Serviciul administrare, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG 
Nr.36540 din 11.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea 
de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna

aprilie 2023

Având în vedere:
• Referatul de aprobare nr.36537 din data de 11 mai 2023 al proiectului de hotărâre privind 

aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită 
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la 
locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2023.

• Prevederile art. 105 alin. 2 lit. f din Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei naţionale cu modificările şi 
completările ulterioare „Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ- teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoatrele categorii de cheltuieli :
“ J) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform 
legii; ’’

• Prevederile H.G. Nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat „Autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor 
cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de 
învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă 
în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul.

Sumele destinate navetei se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele didactice şi personalul didactic 
auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi au postul.

Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce trebuie parcursă 
zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de învăţământ 
preuniversitar de stat.
Naveta beneficiarilor poate fi efectuată cu:

a) autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către unităţile de 
învăţământ în măsura în care nu este afectat transportul elevilor;
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b) autovehiculele/ambarcafiunile destinate transportului de persoane deţinute/asiguraie de 
către autorităţile administraţiei publice locale, în măsura în care nu este afectat transportul 
elevilor;

mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizaţi (transport în comun: 
microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiune);

d) autoturismul/ambarcaţiune proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu ’ ’
,,Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează şi verifică legalitatea 

solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor şi fundamentează necesarul lunar de finanţare, 
individual şi pe total unitate de învăţământ.
Necesarul de finanţat se transmite de către directorul unităţii de învăţământ sub formă de 
solicitare primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea. ’ ’

c)

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al 
Municipiului Zalău pentru anul 2023, a fost cuprinsă şi aprobată în buget suma de 258 mii lei pentru 
cheltuieli privind naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pe anul 2023.

• Adresele primite de la unităţile de învăţământ pentru aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită cheltuieli de deplasare pentru transport la şi 
de la locul de muncă.

Propunem următoarele:
> Aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente lunii aprilie 2023 în valoare de 17287 lei, conform 

Anexei 1 la prezentul raport de specialitate;

Documentele originale care stau la baza acestui raport se regăsesc la Serviciul administrare, 
monitorizare unităţi de învăţământ - CFG.

Menţionăm că sumele necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice sunt aprobate în 
bugetul fiecărei unităţi de învăţământ.

Având în vedere cele menţionate mai sus considerăm necesar şi oportun proiectul de hotărâre 
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită 
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de 
muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2023, conform Anexei nr. 1 la prezentul raport de 
specialitate în limita bugetului aprobat pentru fiecare unitate.

Director ec^omic. 
Mariana! Cmbuş

DirectOyTexMutiv, 
Mihaela Oni ţan
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Anexa 1 la Raportul de specialitate nr.36540/11.05.2023
buma decont 
aprilie 2023Unitate învăţământ Nume Funcţia Localitatea de domiciliu

(lei)Ş

Szigeti Bogdan Elena Profesor Panie Zalau 168,00
Szabo Edith Profesor Cehu Silvaniei Zalau 144,00
Crisan Laura Profesor Cehu Silvaniei Zalau 233,00

li Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Oros Timea Profesor Simieul Silvaniei Zalau 83,00
Szues Erszebet Profesor Crasna Zalau 251,00

Banto Ester Profesor Crişeni Zalau 124,00
TOTAL 1003,00

Kovacs Erzsebet Marta Secretar Mesesenii de Jos Zalau 191,00
Lugosi Aniko Profesor Coseiu Zalau 253,00

Naghy Silvia Anainaria Profesor Doba Zalau 153,00
Liceul Reformat „ Wessclenyi” Moise Csilla Profesor Simieul Silvaniei Zalau 264,00

Bodis KJara Profesor Crasna Zalau 251,00
Erdei Helena Henrietta Profesor Sarmasag Zalau 154,00

TOTAL 1266,00
Pauşian Claudia Simona Adm. financiar Crişeni Zalau 142,00

Colegiul Naţional „Silvania” Simon Amalia Profesor Borla Zalau 176,00
3 Vaida Diana-Maria Profesor Bobota Zalau 170,00

Tobias Istvan Profesor Varsolt Zalau 96,00
TOTAL 584,0

Todea Tanase Profesor Crişeni Zalau 93,00
Boghian Leonard Profesor Crişeni Zalau 93,00

Liceul Tehnologic „IMihai Viteazul” Cosma Vasile lonut Profesor Jibou 2^lau 200,00
Pavel Maria Profesor Crişeni Zalau 54,00

Cota Vasile Marius Profesor Aghires Zalau 70,00
Ştirb Lucia -Camelia Profesor Treznea Zalau 167,00

Cristea Elvira Profesor Fetindia Zalau 93,00
TOTAL 770,00

Breban Ioana Bibliotecar Hcreclean Zalau 218,00
Şcoala Gimnazială „ Corneliu Coposu” Seiche-Lazar Flavius Profesor Sinmihaiu Almasului Zalau 287,00

Babos Gabriela Profesor Popeni Zalau 167,00
TOTAL 672,00

Gaspar Hajnal Profesor Simieul Silvaniei Zalau 340,00
llyes Kinga Noemi Profesor Gurusiau Zalau 37,00

Liceul Tehnologic „ Voievodul Gelu” Tobias Istvan Profesor Varsolt Zalau 57,00
Roşea Mirela Profesor Zimbor Zalau 253,00

TOTAL 687,00
Ardelean Maria Florica Laborant Crişeni Zalau 116,00
Erdokozi Hedvig-Greti Invatatoare Hodod Zalau 200,00
Erdei Helena Henrietta Profesor Sarmasag Zalau 44,00

Jozsa Fechete Anamaria Profesor Aghireş Zalau 82,00
Tap Ioana Invatatoare Jibou Zalau 200,00

Şcoala Gimnazială „IMihai Eminescu” Solyom Andrea Invatatoare Crasna Zalau 250,00
Pemes Cornelia Admin. Patr Girceiu Zalau 152,00

Nagy Beata Invatatoare Panie Zalau 160,00
Tanase Anamaria Profesor Basesti Zalau 33,00
Chereches Bianca Profesor Crişeni Zalau 107,00

TOTAL 1344,00
Puşcaş Rodica Adm. financiar Crişeni Zalau 142,00
Onit Rodica Profesor Simieul Silvaniei Zalau 120,00

Şcoala Gimnazială „luliu IManiu” lacob Alexandra Profesor Jibou Zalau 83,00
Mureşan Cristina Lavinia Profesor Pi roşaI Zalau 227,00
Ciocmărcan Oana Denisa Profesor Jibou Zalau 133,00

Moise Sorina Profesor Simieul Silvaniei Zalau 50,00
TOTAL 755,00
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Bl aga Dorina Adm. financiar Moigrad Zalau 205,0
Ceaca Emilia Secretar Moigrad Zalau 141,00

Liceul de Arta „ loan Sima” Sufo Szilard Profesor Crasna Zalau 183,00
Cosma Camelia Veronica Profesor Borza Zalau 220,00

Sabou Marina Florica Profesor Badon Zalau 184,00I)
Keresztes Jozsef Robert Profesor Sarmasag Zalau 273,00

Ignatiue Cristina Profesor Simleul Silvaniei Zalau 273,00
Man Felieia Profesor Simleul Silvaniei Zalau 228,00

Olar Pop Samuel Profesor Creaea Zalau 220,00
TOTAL 1927,00

Crisan Simona-Onica Profesor Aghires Zalau 131,00
Costelas loan Cristian Profesor Simleul Silvaniei Zalau 286,00
Hari Tunde Hajnalka Profesor Mesesenii de Jos Zalau 24,00

as Şcoala Gimnaziali „Simion Barnutiu” Rus Rodiea Profesor Solona Zalau 64,00
Erdei Helena Henrietta Profesor Sarmasag Zalau 66,00

Criste Adriana Bibliotecar Agbires Zalau 100,00
TOTAL 671,00L..J

Iepure Anca Educatoare Mirsid Zalau 144,00
îia! Grădiniţă cu PP „Voinicel” Baican Octavia Ioana Educatoare Simleul Silvaniei Zalau 260,00

TOTAL 404,00
Avram Adelina Edueatoare Mirsid Zalau 147,00

Grădiniţă cu PP „Piticii isteti ” Mocan Bianca Mihaela Educatoare Mesesenii de Sus Zalau 127,00
Lazoc Adriana Floriea Educatoare Simleul Silvaniei Zalau 260,00

TOTAL 534,00
Ţiriac Emanuela Nicoicta Educatoare Buciumi Zalau 217,00

Sirca luliana Daniela Educatoare Crişeni Zalau 0,00
Grădiniţă cu PP nr. 5 Pop Florina Dana Educatoare Simleul Silvaniei 2^1 au 240,00

Gavra Ioana Tereza Educatoare Babeni Zalau 213,00
TOTAL 670,00

I Balabuc Merce Sorina | Educatoare IGrădiniţă cu PP „Ion Creanga ” Coseiu Zalau 253,00
TOTAL 253,00

Urs Raluca-Denisa Educatoare Mesesenii de Jos Zalau 187,00
Elekes Eugenia Educatoare Simleul Silvaniei Zalau 274,00

Grădiniţă cu PP nr. 12 Spancioc Maria-Madalina Educatoare Bodia Zalau 224,00
TOTAL 685,00

I Pop Alexandra-Bianca Educatoare |Grădiniţă cu PP „Dumbrava Minunata ” I ZalauHereelean 154,00
TOTAL 154,00

Moisi Madalina Florina Educatoare Plopis Zalau 512,00
Timoe Elena -Florica Educatoare Simleul Silvaniei Zalau 286,00

Grădiniţă cu PP „Licurici ” Pertkes Annamaria Educatoare Deja Zalau 187,00
TOTAL 985,00

Domokos Matilda Educatoare Panic Zalau 182,00
Giurgiu Cristina Raluca Educatoare Jibou Zalau 250,00
Marian Antoncla Dana Educatoare Hereelean Zalau 218,00

Festeu Dana Edueatoare Starciu Zalau 319,00
Grădiniţă cu PP „Pinochio ” Paska Roxana Mariana Educatoare Crişeni Zalau 133,00

Samsudan Bianca-Anamaria Educatoare Bocşa Zalau 228,00
TOTAL 1330,00

Petrus Mihaela Educatoare Crişeni Zalau 116,00
Mastan Daniela Educatoare Romanasi Zalau 217,00

Grădiniţă cu PP „Casuta cu Povesti” Lucacel Valeria Educatoare Crişeni Zalau 116,00
TOTAL 449,00

Pop Bianea Martina Edueatoare Pusta(Simleul Silvaniei) Zalau 299,00 •
Grădiniţă cu PP nr.l Kui Erika Educatoare Aghireş Zalau 61,00ăa

Nagy Nora Aniko Educatoare Panic Zalau 191,00
TOTAL 551,00
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Mosincat Ana Invatatoare Simieul Silvaniei Zalau 274,00
Mokan Andreea Bianca Profesor Simieul Silvaniei Zalau 274,00

Şcoala Gimnazială „Porolissum" Sampalean Andrei Profesor Jibou Zalau 83,00
Clapa Cristina Nicoleta Invatatoare Bobota Zalau 273,00

TOTAL 904,00
1Colegiul Tehnic " API ” Vaida Diana-Maria Profesor Bobota Zalau 47,00ţi

TOTAL 47,00
Sarca-Brisc Dana Aurelia Profesor Subcetate Zalau 417,00

Liceul cu Program Sportiv " Avram lancu ” Farcas Ancuta Maria Profesor Pria Zalau 225,00
TOTAL 642,00

1 TOTAL 17287,00

Director eco uMnic 
Ec. Mariana C uib\ş

Director ReSuî^ umane, MUICFG
Ec. Minaemhnuţanu
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