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HOTĂRÂREA NR. 43 

 privind acordarea unei facilități personalului angajat  

în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 10.08.2022,  

 

 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 3272/03.08.2022 și raportul 

de specialitate al șefului biroului financiar, achiziții publice și resurse umane nr. 3274/03.08.2022, 

având în vedere punctul de vedere nr. 919/02.04.2021 al Curții de Conturi a României, 

luând în considerare lipsa persoanelor cu studii superioare la nivelul comunei Nicșeni și 

cu vechimea necesară pentru ocupare funcțiilor publice, precum și necesitatea identificării unor 

măsuri concrete de încurajare a persoanelor pregătite profesional din afara ariei teritoriale a 

comunei Nicșeni de a încheia raporturi de muncă și serviciu,  

ținând cont de avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 5 literele g și j, art. 84, art. 105 alin. 1, art. 129 alin. 1 și 

12, art. 240 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 14 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 120 alin. 1 și 

art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil, , art. 42, art. 80-83 din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 (1) Începând cu data de 01.09.2022, din bugetul local, se acordă o facilitate 

personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni, care constă 

în decontarea cheltuielilor de transport din localitatea de domiciliu/reședință la serviciu și retur 

pentru personalul contractual și funcționarii publici care domiciliază sau au reședința pe raza altor 

localități din afara ariei teritoriale a comunei Nicșeni. 

 

Art. 2 (1) Decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul 

contractual care fac naveta cu autoturismul personal sau deținut legal cu orice titlu, se efectuează 

în limita unui consum de 7,5 litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă.  

(2) Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport auto  

se asigură la valoarea acestora. 
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Art. 3 Decontarea cheltuielilor 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. 

 

Art. 4 Documentele justificative prezentate șefului biroului financiar de către beneficiar 

lunar la decont, pentru luna precedentă, după caz, sunt următoarele: 

a) abonamentele emise de operatorii de transport auto, utilizate în luna precedentă; 

b) biletele 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 potrivit 

prevederilor art. 2 alin. 1. Valoarea bonurilor prezentate la decont trebuie să fie cel puţin egală cu 

valoarea sumei decontate. 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani și primarului comunei Nicșeni. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

      DANILIUC MIRCEA                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 
 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 11 voturi pentru 11 voturi împotrivă 0 abţineri 0 


