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COMUNA  RĂSCĂEȚI 

     
 
                                         HOTĂRÂREA nr. 5/2023 

privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între 
localitatea în care functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei 

Comunei Răscăeți își au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, 
respectiv Comuna Răscăeți, județul Dâmbovița 

 
Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. 278/22.12.2022, inițiat de primarul comunei Răscăeți și referatul 
de aprobare; 

- raportul de specialitate întocmit de responsabilul achiziții cu nr. 3/3.01.2023; 
- prevederile art. 76 alin. 4 lit.g si art. 142 lit. f din Codul fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată,  cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 129 alin. (12) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Răscăeți; 

            În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit. a și art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

         HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă decontarea contravalorii 
cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care functionarii publici și 
personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Răscăeți îşi au domiciliul și localitatea unde 
se află locul de muncă al acestora, respectiv Comuna Răscăeți, județul Dâmbovița. 

Art.2 Se aprobă Procedura  privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare 
pentru transportul între localitatea în care funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
primăriei comunei Răscăeți își au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, 
respectiv comuna Răscăeți, județul Dâmbovița, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3 Sumele vor fi decontate din bugetul local al Comunei Răscăeți, în baza documentelor 
justificative, conform Procedurii.  

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei hotarari se însărcinează primarul 
comunei Răscăeți și Biroul contabilitate-achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Răscăeți, iar comunicarea va fi îndeplinită de secretarul general al comunei. 

 
                           Președinte de ședință, 

                                                Consilier,                                               
                                        Ionuț-Rinel PETRE                               
                                                                                                  Contrasemnează, 
         Secretar general, 
           Jr. Maria-Nicoleta MARCU 
 
Nr. 4 
Adoptată la Răscăeți cu 11 voturi din 11 consilieri prezenți, față de 11 în funcție 
31.01.2023 


