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H O T Ă R Â R E 

privind decontarea pe lunile  martie, aprilie și mai  2021 a cheltuielilor  
cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza  

administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani 
 

                 Văzând: 
   - Referatul de aprobare nr. 18036 din 19.07.2021  , întocmit de  primarul comunei Ariceştii 
Rahtivani, în care se propune spre aprobare şi se fundamentează proiectul de hotărâre privind 
decontarea pe lunile martie, aprilie și mai 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi 
desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani; 
 - Raportul de specialitate nr.18062 din 19.07.2021 întocmit de Serviciul Buget Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local Ariceștii Rahtivani; 
 - Adresele  nr. 1123 din 02.07.2021,  și 1127 din 02.07.2021, înregistrate la Primăria 
comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 16991 și 17012 din 02.07.2021  transmise de  Școala 
Gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani; 
 - Adresa nr. 1249  din 05.07.2021, înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 
17155 din 06.07.2021,   transmisă de  Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani; 
 - Propunerea de acordare a drepturilor băneşti aferente personalului didactic, care solicită 
cheltuieli de deplasare, efectuate de Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale  comuna 
Aricestii Rahtivani, din raza administrativ teritorială a comunei Aricestii Rahtivani, pe lunile martie 
aprilie și mai  2021; 
 - Propunerile de acordare a drepturilor băneşti aferente personalului didactic, care solicită 
cheltuieli de deplasare, efectuate de Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale sat Nedelea 
comuna Aricestii Rahtivani, din raza administrativ teritorială a comunei Aricestii Rahtivani, pe lunile 
martie și aprilie 2021; 
   În conformitate cu: 
 - dispoziţiile art.105 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile instrucţiunilor M.C.T.S. nr. 2/2011 privind decontarea cheltuielilor cu naveta 
cadrelor didactice; 
 - art. 129 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin.(1)  lit. a)  din  Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

Consiliul Local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

    



 Art. 1 (1) Se aprobă drepturile băneşti pe lunile  martie, aprilie și mai  2021  pentru  
personalul didactic care a solicitat cheltuieli de transport, potrivit anexelor  nr. 1 , 2 și 3  care fac 
parte integrantă din  prezenta hotărâre.  
 (2) Se aprobă drepturile băneşti pe lunile martie și aprilie 2021  pentru  personalul didactic 
care a solicitat cheltuieli de transport, potrivit anexelor nr. 4 și 5 care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre. 

Art. 2 Decontarea cheltuielilor cu naveta se face prin virament bancar de către  Școala 
Gimnaziala comuna Ariceștii Rahtivani și Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Ariceștii 
Rahtivani. 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Directorul Școlii 
Gimnaziale comuna Aricestii Rahtivani  și Directorul Școlii Gimnaziale, sat Nedelea comuna 
Ariceștii Rahtivani. 
            Art. 4 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate va fi asigurată 
de către Secretarul General al comunei  Ariceştii Rahtivani. 
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