
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                      
S.T. 113/12.02.2020  

  
 
  

HOTĂRÂRE  
privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului  

Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6  
 
 

  
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1514/04.02.2020 al Administraţiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6;  

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; 
În conformitate cu prevederile:  
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- art. 1 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. d) 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6   
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă începând cu 01.03.2020 decontarea cheltuielilor de transport public 
local - abonamentele lunare de călătorie care vor fi utilizate pentru efectuarea deplasărilor în 
teren, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, de către salariaţii din cadrul Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 
 (2) Şefii locului de muncă (a compartimentelor/birourilor/serviciilor/formaţiilor) din 
cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 răspund de modul de 
decontare şi justificare a utilizării în interes de serviciu a abonamentelor de călătorie. 

Art. 2. Decontarea contravalorii transportului se realizează lunar în limita bugetului 
aprobat. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  AVIZEAZĂ  
                                                                                               pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                   SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6,   
 
 
 
                                                                                                                       Demirel Spiridon                                              
   
Nr.:    
Data:              
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
  
 
  

 Având în vedere că îndeplinirea atribuţiilor Administraţiei Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 corespunzătoare Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, se realizează prin intermediul salariaților care îşi desfăşoară activitatea 
în proporţie de 80-85% pe teren. 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi 
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi 
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu 
modificările şi completările ulterioare şi de normele interne aplicabile la nivelul 
A.D.P.D.U. Sector 6 Bucureşti.  

Văzând Raportul de specialitate nr. 1514/04.02.2020, întocmit de către 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, supun spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre 
privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

  
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

Având în vedere că îndeplinirea atribuţiilor Administraţiei Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 corespunzătoare Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, se realizează prin intermediul salariatilor care îşi desfăşoară activitatea 
în proporţie de 80-85% pe teren, precum şi a prevederilor art. 1 alin. 4 lit. l din 
Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local: “Serviciul public de 
transport local de persoane se organizează de către autorităţile administraţiei 
publice locale, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, ………………………. 
cu respectarea următoarelor principii:……. satisfacerea cu prioritate a nevoilor de 
deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor 
economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;”, 
precum şi necesitatea sprijinirii angajaţilor din cadrul instituţiei, ca urmare a 
aplicării prevederilor a H.C.G.M.B. nr. 167/2010 de abrogare a H.C.G.M.B. nr. 
36/1999 privind acordarea gratuităţii transportului de suprafaţă gratuit pentru unele 
categorii de salariaţi din cadrul C.G.M.B. şi a sectoarelor Municipiului Bucureşti 
şi în care se stipulează posibilitatea acordării în continuare a acestei facilităţi de 
către fiecare consiliu local de sector în funcţie de posibilităţile financiare, prin 
hotărâri ale organelor deliberative proprii, cu condiţia suportării din bugetele 
locale a costurilor aferente. 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi 
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice  pe perioada delegării şi 
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu 
modificările şi completările ulterioare şi de normele interne aplicabile la nivelul 
A.D.P.D.U. Sector 6 Bucureşti personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, 
încadrat pe funcţii pentru care, prin fişa postului, are stabilite sarcini care necesită 
deplasări frecvente cu mijloace de transport în comun, inclusiv cu metroul, are 
dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru indeplinirea 
sarcinilor de serviciu. 

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind decontarea 
cheltuielilor de transport ale personalului Administraţiei Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6. 
 

 
DIRECTOR GENERAL 

CRISTIAN TUDOR                                                       


