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HOTARAREA NR. 25 / 31.03.2022 

privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Mereni, judetul Constanta 

 

Consiliul local al comunei Mereni, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara, legal constituita la 

data de 31.03.2022 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d)  art. 1 alin. (2), art. 3, art. 87, art. 88, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 106 

alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2)  lit. a), coroborat cu alin. (4)  lit. a), art. 133, alin. (1), art. 138 alin. (6) 

alin. (8)-(10) alin. (14) şi alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) şi alin. (12), art. 140 alin. (1) şi alin. (3), art. 
139 alin (3) lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 197, art. 198, art. 199,  art. 240 alin. (1)-(4), și art. 243, 
alin. (1), lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare; 

e) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
f) ale art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Hotararii nr. 28 din data de 18.01.2017 a Consiliului National pentru Combatarea 

Discriminarii ; 

-Proiectul de hotarare nr. 1933 / 28.03.2022  initiat de catre domnul Dumiotru Gurita, primarul 

comunei Mereni, judetul Constanta; 

-Raportul de avizare  al Comisiei de specialitate nr. 1  inregistrat la Primaria comunei Mereni sub 

nr. 2078 / 31.03.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 inregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr. 

2080 / 31.03.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 inregistrat  la primaria comunei Mereni  sub nr. 

2090 / 31.03.2022; 

-Referatul de aprobare   intocmit de catre domnul  Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni 

inregistrat sub nr. 1934 / 28.03.2022; 

-Raportul de specialitate intocmit de catre doamna Serif Sibel, secretar general al comunei Mereni 

inregistrat  la Primaria comunei Mereni sub nr. 1935 / 28.03.2022; 

 In temeiul art. 136  alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI HOTARASTE: 

 

              Art. 1. – Se aprobă Regulamentul pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mereni conform anexei  nr. 1 ce face parte din 

prezenta hotarare. 

              Art. 2. – Secretarul general al comunei Mereni va comunica prezenta hotarare institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Constanta pentru 

control si verificarea legalitatii. 

 



 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

La aceasta sedinta sunt prezenti un numar de  11 consilieri locali din cei 11 consilieri locali in functie. 
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