
 

 

 

 

 

 

Precizări privind decontarea cheltuielilor pentru navetă  

(cadre didactice și personal didactic auxiliar) 

 

Stimați colegi, în vederea asigurării fondurilor necesare decontării cheltuielilor cu naveta 

cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitatea noastră care nu dețin locuință în 

localitatea unde au postul, indiferent de titlu, în baza Hotărârii nr. 569/2015 pentru aprobarea 

”Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a 

cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat”, în bugetul 

de venituri și cheltuieli al unității, în anul școlar 2021 -2022, vă rugăm ca până la data de 30.09.2021 cei 

interesați să depună o solicitare scrisă în acest sens către conducerea unității cu specificarea nivelului 

estimat al valorii totale și tipul de navetă (transport în comun sau autoturism proprietate personală) și 

ruta. 

 Consiliul de administrație al unității de învățământ analizează și verifică legalitatea solicitărilor, 

aprobă lunar cererile solicitanților în vederea fundamentării necesarului lunar de finanțare, în termen de 

5 zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea, în vederea deschiderii de 

credite pentru efectuarea plăților. 

 Cererile (cu documentele justificative) de decont lunar vor fi depuse până 

în data de 05 a lunii pentru luna anterioară.   

 Sunt acceptate la decont biletele emise z ilnic de operatorii de t ransport 

numai în situaţiile în care pe ruta respectivă nu se emit abonamente. 

 

 Distanţa pentru care se decontează abonamentul/ biletul şi care este 

înscrisă pe documentul justificativ este distanţa  dintre localitatea de 

domiciliu/ reşedinţă a beneficiarului ş i localitatea în care se află unitatea 

de învăţământ.  

 
 Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru personalul care 

se deplasează cu autoturismul proprietate personală sau deţinut/ ă legal 

cu orice t it lu, se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă 

sau pentru distanţe s imilare. 

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 
400604 CLUJ – NAPOCA C.F. 4847521 

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128 - 130, Tel. 0364-566509, fax 0264-595694 

e-mail: a.salignycluj@yahoo.com, a.salignycluj@gmail.com,   

web: http://www.colegiul-saligny.ro 

mailto:a.salignycluj@yahoo.com
mailto:a.salignycluj@gmail.com

