
           MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 

                 Nr. _______________ din ___________ 

 

APROB 
  

_____________ 
 

 

RAPORT
1
 

pentru plata sumelor forfetare aferente contravalorii transportului  
pentru deplasarea dus-întors de la adresa de domiciliu sau reședință la locul de muncă 

 

 

Subsemnatul(a),________________________________________________________________, 

(grad profesional, nume, prenume) 

având funcția___________________________________________________________________ 

în cadrul ______________________________________________________________________ 

(serviciu, birou, compartiment, etc.)  
am onoarea să vă adresez rugămintea de a-mi aproba plata sumei forfetare aferente contravalorii transportului 

pentru deplasarea dus-întors de la adresa de domiciliu sau reședință la locul de muncă potrivit art. 9 alin. (1) lit. □ 

h); □ i); □ j) din Hotărârea Guvernului nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale 

personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru perioada 

_________________________. 

 

Forma de organizare a programului de lucru este ________________________
2
. 

 

Precizez că numărul deplasărilor efectuate în perioada menționată mai sus este de ____________
3
. 

 

Menționez că ruta pentru care solicit contravaloarea transportului este 

______________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________
4
. 

 

Precizez că nu a intervenit nicio schimbare de natură să modifice condițiile care au stat la baza aprobării 

alocării la suma forfetară lunară/ săptămânală/ bilunară aferentă contravalorii transportului de la domiciliu 
sau reședință la locul de muncă, cu mențiunea că documentele justificative anexate anterior la cererea 
depusă în acest sens rămân valabile. 

 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale și mă angajez să restitui în condițiile legii 
sumele încasate fără temei legal. 

 

Semnătura ____________________  
 
 
1 Raportul se întocmește lunar, pentru luna precedentă, până la data de 5 a lunii următoare.

  

2 Se completează în situația în care se solicită plata sumei forfetare aferente contravalorii transportului pentru 
deplasarea dus-întors de la adresa de domiciliu sau reședință la locul de muncă potrivit art. 9 alin. (1) lit. h) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1198/2022

  

3 Se completează în situația în care se solicită plata sumei forfetare aferente contravalorii transportului pentru deplasarea dus-
întors de la adresa de domiciliu sau reședință la locul de muncă potrivit art. 9 alin. (1) lit. i) sau j) din Hotărârea de

 

Guvern nr. 1198/2022
 

4 Se vor menționa adresa de domiciliu sau reședință și adresa locului de muncă.
 

 
 

 



 


