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H O T Ă R Â R E A NR.10 
Din 27.01.2023 

 
Privind: acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Valea Mărului 
____________________________________________________________________________________ 

 
         Inițiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

           Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului : 98/12.01.2023; 
           Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  ordinară, în data de 
27.01.2023, orele 13,00; 
 Având în vedere :  
        - referat de aprobare prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr. 99/12.01.2023;   
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 100/12.01.2023; 
        -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            

      -   art.5 lit.g) și j),t. 84, art. 105 alin.(1), art. 129 alin.(1) și alin.(12),art. 139 alin.(1), art. 240 
alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

In baza art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 

Art.1.-  Se aprobă  Regulamentul pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații 
din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Valea Mărului, județul Galați, 
conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
           Art.2.- (1) Începând cu luna ianuarie 2023, se acordă o facilitate personalului angajat în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Mărului, care constă în decontarea 
cheltuelilor de transport din localitatea de domiciliu/ reședință la serviciu și retur pentru 
funcționarii publici și personalul contractual care domiciliază sau au reședință pe raza altor 
localități din afara ariei teritoriale a comunei Valea Mărului, din bugetul local. 
                      (2) Decontarea cheltuelilor de trasport pentru funcționarii publici și personalul 
contractual care fac naveta cu autorurismul personal sau deținut  legal cu orice titlu, se efectuează 
în limita unui consum de 7.5 litri carburant la 100 Km. parcuși pe distanța cea mai scurtă. 



                      (3) Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de 
transport auto se asigură la valoarea acestora. 
                      (4) Decontarea cheltuelilor de transport : 
      a) se realizează proporțional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe 
baza pontajului lunar, 
       b) nu se realizează pe perioada concediilor de odihnă sau a suspendării contractelor 
individuale de muncă/ raporturilor de serviciu ale beneficiarilor. 
                       (5) Documentul justificativ prezentat compartimentului financiar contabil de către 
beneficiar lunar la decont, pentru luna precedentă, după caz, sun următoarele: 
        a) abonamentele emise de operatorii de transport auto, utilizate în luna precedentă, 
         b) bilete emise de operatorii de transport auto, utilizate în luna precedentă, 
          c)  bonurile de achiziție a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul 
proprietate personală sau deținut legal cu orice titlu,iar suma decontată se calculează potrivt 
prevederilor art.2 alin.(1) . Valoarea bonurilor prezentate de decont trebuie să fie cel puțin egală 
cu valoarea sumei decontate. 
          Art.3.- Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință tuturor persoanelor interesate  și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, postată pe pagina de internet 
wwwprimariavaleamarului, prin grija secretarului general al comunei Valea Mărului și va fi 
comunicată: 
           - Instituției Prefectului județului Galați ; 
           - Primarului comunei Valea Mărului,județul Galați; 
           - Compartimentului financiar contabil ; 
           - funcționarilor publici și personalului contractual. 

   
 
 
Preşedinte de şedinţă, 

           Gică DUMITRACHE 
                                                                                                                                                  Contrasemnează, 

                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                                     Maranda DUMITRAȘCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA  la HCL nr. Din 27.01.2023 

 
 

REGULAMENT 
Pentru  decontarea cheltuelilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Valea Mărului, județul Galați 
 
                              Art.1.  (1)  Prezentul regulament are ca obiect stabilirea procedurilor și a documentelor 
justificative ce trebuie prezentate la decont de persoanele implicate, precum și a rolului autorităților 
adminsitrației publice locale, în vederea decontării cheltuelilor cu efectuarea navetei salariaților din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Mărului. 
                                            (2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au 
următoarele semnificație: 
        a) beneficiari – salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Mărului, 
îndreptățiți la decontarea chelturlilor de navetă, care nu dețin locuință în localitatea unde au locul de 
muncă, 
        b) localitate  -  în conformitate  cu dispozițiile art.2 alin.(2) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de Amenajare a teritoriului național, secțiunea a IV-a Rțeaua de localități, cu modificările și 
completările ulterioare, prin localitate se înțelege- Capitala României, municipii, orașe, sate reședință de 
comună, sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor, 
        c) localitate de domiciliu/reședință – localitate din mediul urban sau din mediul rural în care persoana 
are domiciliul/reședința, potrivit documentelor de evidență a populației, 
        d) navetă – deplasarea dus- întors a beneficiarilor din localitatea de domiciliu/reședință într-o localitate 
unde își au locul de muncă. 
                              Art.2.- (1)  Autoritățile adminsitrației publice locale cuprind în bugetul local sume  
destinate decontării cheltuelilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Valea Mărului, care nu dispun de locuință în localitatea unde au locul de muncă. 
                                           (2) Sumele destinate navetei beneficiarilor prevăzuți la alin.(1) se asigură din 
venituri proprii ale bugetului local. 
                               Art.3.- (1) Beneficiază de decontarea cheltuelilor cu naveta salariații din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Mărului, care nu dețin locuință în localitatea unde 
își au locul de muncă. 
                                             (2) Cheltuelile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanța ce 
trebuie parcusă zilnic depășește limita teritorială a localității în care se găsește locul de muncă. 
                               Art.4. ( 1) Naveta baneficiarilor poate fi efectuată cu 

a) autovehiculele destinate transportului de persoane deținute/asigurate de către autoritățile 
administrației publice locale, în măsura în care este posibil acest lucru, 

b) mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizați ( transport în comun, microbuze, 
autobuze), 

c) autoturisme proprietate personală sau deținut legal cu orice titlu. 
                               (2) Transportul beneficiarilor cu mijloacele de transport ce aparțin autorității 
administrației publice locale se efectuează gratuit. 
                     Art.5.(1) În vederea decontării lunare a cheltuelilor cu efectuarea navetei, autoritatea 
executivă analizează cererile pentru decontarea cheltuelilor cu efectuarea navetei, având în vedere 
următoarele elemente: 

a) exsitența cererii prin care se solicită decontarea cheltuelilor cu efectuarea navetei, potrivit 
modelului prevăzut în anexă la prezentul regulament, care face parte integrantă din acesta. 

b) domiciliul/reședința solicitantului dovedit cu mențiunile cuprinse în carte de identitate , potrivit 
Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

c) dacă solicitantul deține sau nu deține locuință în localitatea unde are locul de muncă, pe baza 
delcarației  pe propria răspundere, 



d) dacă transportul poate fi sau nu asigurat cu autovehicule de tipul celor enumerate la art.4 
alin.(1) lit.a), 

e) distanța, în kilometre, întere localitatea de domiciliu/reședință și localitatea în care se află situat 
locul de muncă, 

f) mijloacele de transport în comun cu care se deplasează solicitantul între localitatea de domiciliu 
și localitatea în care se află situat locul de muncă, 

g) valoarea biletelor/valoarea unui abonament lunar pe fiecare tip de mijloc de transport în comun,  
h) opțiunea beneficiarului   privind mijlocul de transport utilizat dintre cele prevăzute la art.4 

alin.(1) lit.a) sau lit.b) , 
i) respectarea regulilor pentru decontarea cheltuelilor cu naveta, prevăzute la art.7. 
                            (2) Autoritatea executivă analizează și verifică solicitările, apobă lunar cererile 
solicitanților și deschide credite pentru efectuarea plăților. 
                            (3)  În cazul în care există indicii că solicitanatul deține locuință în localitatea în care 
își are locul de muncă, primarul dispune efectuarea unei verificări în cazul solicitantului respectiv și, 
pe baza raportului întocmit de către persoanele cu ateibuții în acest sens, emite o dispoziție prin care 
aprobă sau respinge decontarea. 
                        Art.6.- În vederea stabilirii sumelor necesare decontării cheltuelilor cu efectuarea 
navetei, în prioada 1 – 31 ianuarie a fiecărui an,  beneficiarii înștințează în scris primarul comunei că 
pe parcusul anului vor solicita decontarea cheltuelilor cu efectarea navetei la și de la locul de muncă, 
cu specificarea nivelului estimat  al valorii totale.       
                        Art.7. (1)  Decontarea abonamentului/biletelor de trensport emise de operatorii de 
transport auto pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea 
Mărului se asigură la valoarea acestora. 

(2) Distanța pentru care se decontează abonamentul/biletul și care este înscrisă 
pe documentul justificativ este distanța dintre localitatea de 
domiciliu/reședință a beneficiarului și localitatea în care se află locul de 
muncă. 

(3) Decontarea cheltuelilor cu efectuarea navetei se face pentruautoturismul 
proprietate personală sau deținută legal cu orice titlu astfel: 

a) solicitantul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 Km parcuși 
pe distanțá cea mai scurtă. 

b) Distanța cea mai scurtă dintre localități este distanța calculată pe drumurile 
publice- pentru stabilirea distanțelor se va utiliza un calculator rutier. 

c) Decontarea se va aproba pentru o distanță de maxim 100 km față de locul 
de muncă. 

(4) Solicitantul va face dovada efectuării navetei cu documente prevăzute în 
cerere pentru decontarea lunară a nevetei, anexă la prezentul regulament. 

(5) Primăria comunei Valea Mărului are obligația efectuării plății 
abonamentelor/biletelor și contravalorii transportului efectuat cu 
autoturism  proprietate personală sau deținută legal cu  orice titlu, în luna 
următoare celei pentru care au fost prezentate documentele justificative. 

(6) Primăria comunei  Valea Mărului răspunde de arhivarea și păstrarea 
documentelor justificative prezentate la decont. 

(7) Decontarea cheltuelilor cu efectuarea navetei : 
a) Se realizează proproțional cu perioada de activitate din cadrul unei luni 

calendaristice, pe baza pontajului lunar. 
b) Nu se realizează pe perioada concediilor de odihnă sau a suspendării 

rapoartelor de serviciu/contractelor individuale de muncă ale beneficiarilor.                                                
  

 


