UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA
ANEXĂ LA
DECONT DE CHELTUIELI pentru deplasări externe Nr./ data.......................................
Titularul
Dispoziție Nr. / data
Deplasare în Țara

Localitatea

Mijloc de transport
Data şi ora plecării de la frontieră sau aeroport român
Data şi ora sosirii de la frontieră sau aeroport român

SURSA DE FINANȚARE
1. Indemnizaţia de
deplasare compusă din:

Nr. de zile

Sume decontate conform HG 582/ 2015
Cursul de
Valoare zilnică
Total Valută
schimb

Total LEI

- Diurnă
- Indemnizaţie de cazare
Document Nr. şi data

Nr. de zile

Valoare zilnică

Total Valută

Cursul de
schimb

Total LEI

TOTAL Indemnizaţia de
deplasare
Avansuri (10.01.13)
Diferențe de primit
sau de restituit
Conform HG 582/ 2015, Art. 7
(3) în cazul în care cheltuielile pentru cazare se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată numai
din diurna stabilită conform anexei.
(4) în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată din 50%
din diurnă şi 100% din indemnizaţia de cazare, stabilite pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se
încadrează.
(6) Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare
a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul
comunicat de către aceştia, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc
deplasarea.

2. Cheltuieli de Transport
compuse din:
Document Nr. şi data

Sume decontate conform HG 582/ 2015
Ruta de la..… la…..

Litri

Total Valută

Cursul de
schimb

Total LEI

TOTAL Ch.de Transport
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA
ANEXĂ LA
DECONT DE CHELTUIELI pentru deplasări externe Nr./ data.......................................
Titularul
3. Alte Cheltuieli
compuse din:

Sume decontate conform HG 582/ 2015
Explicaţie

Document Nr. şi data

Total Valută

Cursul de
schimb

Total LEI

TOTAL Alte Cheltuieli
Art. 11 (1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi a celor pentru convorbiri telefonice,
telex, comisioane de schimb, diferenţe de tarif la cazare şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei
sume de până la 50% din indemnizaţia de deplasare la care are dreptul personalul.

TOTAL Cheltuieli de
Transport+Alte Cheltuieli
Avansuri (20.06.02)
Diferențe de primit
sau de restituit
TOTAL DECONT
DE CHELTUIELI
Avansuri TOTAL
Diferențe de primit
sau de restituit
Explicaţii cu privire la decontarea cheltuielilor privind deplasarea externă:

Sunt informat de următoarele: Conform DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976
ART. 29, pct. e) Avansurile se pot acorda persoanelor încadrate în unitate, pentru cheltuieli de deplasare în interes de serviciu, în
limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, diurnei, indemnizaţiei şi a cazarii pe timpul deplasarii, cu obligaţia de a se justifica
avansul în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la sosirea din deplasare, exclusiv ziua sosirii.
ART. 31 Sumele necheltuite din avansurile acordate se depun la casierie cel mai tirziu în cursul zilei lucrătoare înapoierii din
delegaţie
ART. 38 Titularii de avans care nu depun în termen decontările pentru justificarea avansurilor, împreună cu documentele
justificative, sau nu restituie în termen sumele rămase necheltuite, vor plati o penalizare de 0,50% asupra avansului primit sau
asupra sumelor nerestituite în termen, după caz, pentru fiecare zi de intirziere.

Calcul

Data
depunerii
sumelor
necheltuite
sau decontului

Termen de
depunere

Nr. Zile
penalizare

Suma pt care se
calculeaza
penalizarea

Penalizare
0.50% pe zi

Total penalizare

Penalitați pt. depunerea cu
întârziere a decontului
Penalitați pt. depunerea cu
întârziere a sumelor necheltuite

Data verificării:

Titular decont,

Verificat (Numele şi funcţia)
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