
 

Nr.7460/16.11.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii 

publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Cernat 

 
Pentru a găsi persoane capabile și cu studii de specialitate trebuie să identificăm o serie de 

măsuri care să incurajeze persoane din afara arealului UAT Cernat care să se prezinte la 

concursurile de recrutare sau să se transfere.  

Având în vedere hotărârea de guvern prin care salariile bugetarilor au fost plafonate nu se 

pune problema de creșteri salariale sau acordare de sporuri. Studiind legislație in vigoare,  în 

temeiul art. 129 alin 12 din Codul administrativ ”Consiliul local hotărăște acordarea unor sporuri 

şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului şi serviciilor publice de interes local”, propun adoptarea proiectului de hotarare pe care 

vizează decontarea de la bugetul local al chetuielilor de transport de la domiciliu  la serviciu. 

 
 

Intocmit 

Secretar general 

Kocsis Csilla 
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Nr.7458/16.11.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii 

publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Cernat 

 
Primarul comunei Cernat, județul Covasna,  

 analizând prevederile Codului administrativ 

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

           În temeiul prevederilor art. 129 alin 1,  139 alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 – Se aprobă  începând cu data de 01.12.2021 decontarea de la bugetul local a 

cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționari publici și personalul 

contractual din cadrul Primăriei comunei Cernat. 

Art.2 –  Decontările se vor realiza pe baza de documente justificative conform legislației 

de specialitate. 

Art.3 – Secretarul comunei va comunica autorităților, primarului si Compartimentului de 

contabilitate prezenta hotărâre şi o va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul instituţiei. 

 

 

Inițiator: 

 
Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.7459/16.11.2021 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

pentru decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii 

publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Cernat 

 

Având în vedere necesitatea găsirii unor metode de stimulare și incurajare a persoanelor 

care au studii superioare de specialitate pentru a dori sa activeze in cadrul UAT Cernat; 

- în scopul de a asigura angajarea unor persoane competente, cu experiență profesională 

care sa ofere in contraprestatie servicii de calitate; 

- din dorinta de a beneficia UAT Cernat de angajati cat mai buni din punct de vedere 

profesional. 

 Luand in considerare raportul de specialitate intocmit de d-na secretar general UAT 

Cernat, 

În temeiul articolul 129 alin (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Vă 

propun spre aprobare proiectul de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport de la 

domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primariei com. 

Cernat în forma care v-a fost prezentată. 

 

 
Inițiator: 

 
Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Â R E A  Nr.68/2021 
pentru decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii 

publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Cernat 
 

 
          Consiliul Local al comunei Cernat, județul Covasna,  

Întrunit în ședință ordinară de consiliu în data de 24.11.2021, convocat de primarul comunei 

Cernat,  

 Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Cernat şi referatul de aprobare 

asupra proiectului de hotărâre cu privire la decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la 

serviciu pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Cernat 

Luând în considerare prevederile art. 129 alin (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

           În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1 – Se aprobă începând cu data de 01.12.2021 decontarea de la bugetul local a 

cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționari publici și personalul 

contractual din cadrul Primăriei comunei Cernat. 

Art.2 –  Decontările se vor realiza pe baza de documente justificative conform legislației 

de specialitate. 

Art.3 – Secretarul comunei va comunica autorităților, primarului si Compartimentului de 

contabilitate prezenta hotărâre şi o va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul instituţiei. 

 

 
Cernat la 24.11.2021 

 Preşedintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

         Mágori István      Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
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Nr.7643/23.11.2021 

 

Comisia juridică și disciplină 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind pentru decontarea cheltuielilor de transport de la 

domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul 

Primăriei comunei Cernat 

 

 

 

 

 Comisia la data de  23.11.2022 s-a întrunit în ședință de lucru pentru avizarea  proiectului 

de hotărâre pentru decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru 

funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Cernat. 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzănd raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre aprobare de 

către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna noiembrie 2021. 

 

Cernat la 23.11.2021 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor     Vén Gábor 
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