
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOTARAREA NR.79/2022 
privind acordarea unei facilitafi personalului angajat in cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Reci 

Consiliul Local al Comunei Reci, judeful Covasna, 
in ~edinta ordinara din data de 31 octombrie 2022; 
Analizand Referatul de aprobare ill . 4943/21.10.2022, al prirnarului cornunei Reci 

privind acordarea unor facilitati functionarilor publici ~i personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al prirnarului cornunei Reci; 

Vazand Rap01iul de specialitate ill. 4944/21.10.2022 al Cornpaiiirnentului financiar 
contabil din cadrul aparatului de specialitate al prirnarului cornunei Reci; 

A vand in vedere capitolul 510103 din Hotararea Consiliului local al cornunei Reci nr. 
16/2022 privind aprobarea bugetului local general al cornunei Reci pe anul 2022; 

Tinand cont de avizele favorabile ale tuturor cornisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local al Cornunei Reci; 

in conformitate cu prevederile: 
- art. 120 alin. (1) ~i art. 121 alin. (1)-(2) din Constitutia Rornaniei; 
- art. 7 alin. (2) din Cod civil, republicat, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare; 
- art. 3-4 din Carta Europeana a autonorniei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octornbrie 1985, ratificata prin Legea ill. 199/1997; 
- art. 14 din Legea ill. 273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodificarile ~i 

cornpletarile ulterioare; 
- art. 2 alin. (2) din Legea ill. 351 /2001 privind aprobarea Planului de arnenajare a 

teritoriului national, sectiunea a IV -a - Reteaua de localitati, cu rnodificarile ~i cornpletarile 
ulterioare; 

- art. 5 literele g ~i j, aii. 84, art. 105 alin. (1) art. 129 alin. (1) ~i (12), art. 240 alin. (2) 
din O.:!J.G. ill. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare; 

In terneiul art. 139 alin. (1) ~i art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. ill. 57/2019 privind 
Codul adrninistrativ, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare; 

HO TA.RA.STE 

Art. 1. - Incepand cu data de O 1.11.2022, din bugetul local, se acorda o facilitate 
functionarilor publici ~i personalului contractual angajat in cadrul aparatului de specialitate al 
prirnarului cornunei Reci, care dorniciliaza pe raza altor localitati din afara ariei teritoriale a 
cornunei Reci, constand in decontarea cheltuielilor de transport de la dorniciliu/re~edinta la 
serviciu ~i retur. 

Art. 2. - ( 1) Decontarea cheltuielilor de transport pentru functionarii publici ~i 
personal contractual care fac naveta cu autoturisrnul personal sau detinut legal cu orice titlu, 
se efectueaza in lirnita consurnului de 7 ,5 litri carburant la 100 km parcur~i pe distanta cea 
rnai scurta. 



(2) Decontarea abonarnentelor/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, concediilor de boala sau a 

suspendarii contractelor individuale de munca/raporturilor de serviciu ale beneficiarilor. 
Art. 4. - Documentele justificative se prezinta Compartimentului financiar-contabil , 

impozite ~i taxe de catre beneficiar lunar la decont, pentru luna precedenta. 
Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

comunei Reci ~i Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Reci. 

Reci, la 31 octombrie 2022 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A., 
BALLAIReka 
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Contrasemneaza 
Secretarul general al comunei 
NEMETH Timea-Katalin 
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