
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA MERENI 

PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTARARE  NR.  4433 / 26.07.2022 

privind  revocarea  HCL Mereni nr. 25 / 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru 

decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Mereni, judetul Constanta 

Consiliul Local al comunei Mereni, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara la data de 19.08.2022; 

Avand in vedere: 

-Referatul  de aprobare al Primarului comunei Mereni in calitatea sa de initiator inregistrat sub nr. 4609 

/ 03.08.2022  intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. a)  din OUG nr. 57 / 2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;, in calitate de initiator, coroborat 

cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ. 

-Raportul de specialitate al  doamnei Serif Sibel avand  functia de secretar general al comunei Mereni   

inregistrat sub nr. 4633 / 04.08.2022. 

- HCL Mereni nr. 25 / 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea 

cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Mereni, judetul Constanta 

- Adresa  Institutiei Prefectului Judetul Constanta nr. 13506 / 20.06.2022  inregistrat la Primaria 

comunei Mereni sub nr.  3800 / 27.06.2022; 

-Prevederile art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 
-Prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile 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; 
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
-Prevederile 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 ; 



-Prevederile HG nr. 714 / 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor  si institutiilor 

publice pew perioada delegarii si detasarii in alta localitate , precum si in cazul deplasarii in interesul 

serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala cu privire la elaborarea  actelor 

normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 

SE PROPUNE: 

 

Art. 1- Revocarea HCL Mereni nr. 25 / 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru 

decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Mereni, judetul Constanta 

Art. 2- Prezenta hotarare poate fi atacata  in conditiile  Legii nr. 554 / 2004 , cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Art. 3-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. 

 

 INITIATOR                                                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

               PRIMAR                                                                                        SECRETAR GENERAL 

           DUMITRU GURITA                                                                                 SERIF SIBEL              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primaria comunei Mereni 
   Primar 

                                                                                                  Nr. 4609 / 03.08.2022  
 

REFERAT DE APROBARE 

 

La proiectul de hotarare privind  revocarea  HCL Mereni nr. 25 / 31.03.2022 privind 

aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mereni, judetul Constanta 

 

 Institutia Prefectului Judetul Constanta prin adresa nr. 13506 / 20.06.2022   inregistrata 
la Primaria comunei Mereni sub nr.  3800 / 27.06.2022   ne-a comunicat faptul ca  HCL nr. 25 / 
31.03.2022  a fost adoptata  cu incalcarea prevederilor OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Hotararea  nr. 25 / 31.03.2022   viza  aprobarea Regulamentului pentru decontarea 

cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Mereni, judetul Constanta. 

 Raportat  la acest aspect si la legislatia in vigoare, prevederile HG nr. 714 / 2018 privind 
drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si 
detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii  in interesul serviciului, cu modificarile 
si completarile ulterioare, reglementeaza  dreptul la decontarea cheltuielilor de transport  
efectuate pentru indeplinirea  sarcinilor de serviciu numai pentru personalul autoritatilor  si 
institutiilor publice  , incadrat pe functii pentru care, prin fisa postului are stabilite sarcini care 
necesita  deplasari frecvente.  
 Astfel, art. 14, alin. (1) si alin. (5) din acest act normativ statueaza: 
 (1) Personalul  autoritatilor si institutiilor publice incadrat pe functii pentru care , prin 
fisa postului are stabilite sarcini care  necesita deplasari frecvente cu mijloace de transport in 
comun, inclusiv cu metroul , are dreptul la decontarea  cheltuielilor de transport efectuate 
pentru  indeplinirea  saercinilor de serviciu, in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea. 
 (5) Decontarea cheltuielilor pentru transportul efectuat in conditiile prezentului articol 
este permisa numai pentru transportul in interesul serviciului, nu si pentru deplasarile 
personalului de la domiciliu la locul de mubca si de la locul de munca la domiciliu. 
 Drept  urmare, ni s-a solicitat sa   procedam la revocarea  actului administrativ  ca 
urmare a considerentelor specificate in  adresa nr. 13506 / 20.06.2022. 
 Luand in considerare solicitarea si temeiurile legale invocate, consider legala si 
oportuna  revocarea HCL Mereni nr. 25 / 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru 

decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Mereni, judetul Constanta. 

 

INITIATOR 

 

PRIMAR 

DUMITRU GURITA 

 

 



                 ROMÂNIA                                                              Nr.  4633 / 04.08.2022 

      JUDEŢUL CONSTANTA 

 PRIMARIA COMUNEI MERENI 
            SECRETAR GENERAL 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

La proiectul de hotarare privind  revocarea  HCL Mereni nr. 25 / 31.03.2022 privind 

aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mereni, judetul Constanta 

  

 Avand in vedere: 
- Adresa  Institutiei Prefectului Judetul Constanta nr.  13506 / 20.06.2022 inregistrata la 
primaria comunei Mereni sub nr.  3800 / 27.06.2022  prin care a HCL Mereni nr. 25 / 

31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta 

pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mereni, judetul 

Constanta; 

 Principiul revocabilitatii  apare ca un efect firesc  al trasaturilor actului administrativ,  
autoritatea emitenta  fiind in masura sa-si retracteze  actul administrativ atunci  cand situatia 
de fapt o impune. 
 Efectele juridice ale revocarii  constau in aceea  ca din momentul revocarii actul 
administrativ  de autoritate nu mai produce  efectele juridice pentru care a fost adoptat sau 
emis. 
 Trebuie mentionat faptul ca revocarea unui act administrativ  poate fi dispusa numai 
printr-un act  cu aceeasi forta juridica, cu respectarea  procedurii de emitere. 
 Ca atare , pentru revocarea  unei hotarari  de consiliu local  se impune adoptarea  unei 
hotarari care sa precizeze  in mod expres  faptul ca hotararea initiala isi inceteaza 
aplicabilitatea. 
 Drept  urmare, ni s-a solicitat sa dispunem , in regim de urgenta revocarea acestui act 
administrativ. 
 

 

 

Secretar general, 
 

 Serif Sibel 
 


