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HOTARAREA nr.4 
din 31.01.2023 

privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta pentru funcfionarii publici ~i 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sanpaul 

Consiliul local al comunei Sanpaul intrunit in ~edinfa ordinara din data de 
31.01..2023 

Avand In vedere: 
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sanpaul, 
Referatul de aprobare al primarului comunei Sanpaul, precum ~i Raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunet 
Sanpaul ; 

A vizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Sanpaul; 
Punctul de vedere nr. 919/02.04.2021 al Cuqi i de Conturi a Romaniei, 
In temeiul prevederilor: 
- art. 5 literele g) ~i j), art. 84, art. 105 al in. (I ), aii. 129 al in.( 1) ~ i (12), din OUG nr. 

57/201 9 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
- art. 14 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 
- art. 3 ~i 4 din Caria europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 ~i ratificata prin Legea nr. 199/1 997, 
- art.120 al in. ( 1) ~i art. 121 alin. ( 1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, 

- art. 7 al in. (2) din Legea nr.287 /2009 privind Codul civil , republicata, cu modificarile 
~i completarile ulterioare, 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art.1 29, alin.(1 ), alin.(2), li t.b) ~i alin.(4), lit.a) din O.U.G. 57/201 9 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i compaletarile ulterioare; 

In tremeiul dispozitiilor art.1 39 alin (I ) ~i art.1 96 al in (I) lit.a.) din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/201 9 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARE~TE; 

Art. l.Incepand cu data 01.02.2023, din bugetul local, se acorda o fac ilitate personalului 
angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sanpaul, care consta in 
decontarea cheltuielilor cu naveta din localitatea de domiciliu/re~edinta la serviciu ~i retur pentru 
functionarii publici ~ i personalul contractual care domiciliaza sau au re~edinta pe raza altor 
localitati din afara ariei teritoriale a comunei Sanpaul. 

Art. 2 (1). Decontarea cheltuielilor de transport pentru functionarii publici ~ i personalul 
contractual care fac naveta cu autoturismul personal sau detinut legal cu orice titlu, se efectueaza 
In limita unui consum de 7,5 litri carburant la l 00 km parcur~i pe distanta cea mai scmia. 

(2) Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport 
auto se asigura la valoarea acestora. 

Art. 3. Decontarea cheltuielilor de transport: 
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 

individuate de munca/raporturilor de serviciu ale beneficiarilor. 




