
EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru a îndeplini fiecare cerinţă a cetăţenilor, administraţia locală trebuie să fie 

formată din profesionişti, iar resursa umană să fie la rândul ei motivată şi formată în mod 

constant în funcţie de nevoile şi tendinţele societăţii. în scopul îndeplinirii unei bune 

guvernări locale, un pachet de salarizare motivant reprezintă o necesitate pentru întreaga 

resursă umană specialistă din administraţiile publice locale.

Cu toate acestea, primăriile din comune găsesc foarte greu angajaţi care să se 

deplaseze în acele localităţi, salariile fiind foarte mici.

Astfel, posibilitatea decontării cheltuielilor de deplasare pentru transportul între 

localitatea în care angajaţii administraţiei publice locale din mediul rural îşi au domiciliul 

într-o altă localitate decât cea în care se află locul de muncă al acestora este unu! din 

stimulentele necesare care au rolul de a asigura creşterea calităţii serviciilor publice.

în mod comparativ şi cu titlu de exemplu, conform legislaţiei în vigoare (art. 105 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011) autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de 

a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei 

cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din 

unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu 

dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care deţin un post. 

De asemenea, sumele destinate navetei acestor categorii de beneficiari se asigură din 

veniturile proprii ale bugetelor locale.

Prezenta propunere legislativă are în vedere introducerea posibilităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale din mediul rural de a cuprinde în bugetul local sume destinate 

decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei funcţionarilor publici şi personalului contractual 

din aparatul de specialitate al primăriei.

Iniţiatori:
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CREZUL NOSTRUt ZESTREA SATULUI. TEMBUtA STATULUI

Nr. 191 din 13 mai 2022

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIE!, CAMERA DEPUTAŢILOR

în atenţia; Doamnei deputat Angelica FĂDOR,
Domnului deputat Radu-Marin MOISIN,

în urma analizării Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 152/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, vă comunicăm 

faptul că, la nivelul Asociaţiei Comunelor din România (ACoR) nu au rezultat propuneri 

sau observaţii asupra acesteia, ACoR susţinând adoptarea acestei legi.

De asemenea, precizăm faptul că susţinem introducerea posibilităţii de decontare, 

din bugetele locale, a cheltuielilor cu efectuarea navetei funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, care au domiciliul într-o 

altă unitate administrativ-teritorială faţă de cea în care îşi desfăşoară activitatea 

profesională. Totodată, considerăm că introducerea posibilităţii de decontare a navetei 

personalului din administraţia publică locală reprezintă un factor motivaţional pentru 

stimularea performanţelor profesionale, dar şi pentru atragerea resursei umane în 

administraţia publică locală.

Cu aleasă preţuire,

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Emil DRAGHICI,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI 

JUDEŢUL DÂMBOVITA


