
  

                                       

                                 
                           

 

privind aprobarea decontării navetei personalului didactic pentru luna septembrie anul 2021 și a 

indemnizației de instalare pentru două cadre didactice ale Școlii Gimnaziale  „Maria Cantacuzino” 

Horodniceni 

 

Având în vedere prevederile: 

 

a) art. 2 din H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului 

didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat;   

b) art. 105, alin. 2  lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

c) art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011 

privind decontarea navetei cadrelor didactice;  

d) art. 23 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din 

unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;  

   analizând cererea nr. 1999/25.10.2021 a Școlii Gimnaziale „Maria Cantacuzino” Horodniceni prin 

care solicită suplimentarea de credite bugetare cap. 20.30.30 cu suma de 7574 lei 

reprezentantând indemnizația de instalare pentru prof. Candrea Alexandra și Domnu Isabela 

Cornelia și cererea nr. 2018/28.10.2021 prin care solicită aprobarea decontării navetei cadrelor 

didactice pentru luna septembrie 2021 

     luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 69 din 28.10.2021 iniţiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr 5839/28.10.2021 ; 

b) raportul compartimentului de resort nr.  5840/28.10.2021;  

c) avizele comisiei de specialitate  nr.1 și comisiei de specialitate nr. 3;  

 

      în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. a, art. 136, alin. 10 şi art. 139 alin. 

3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

     Art. 1.- Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic al Școlii Gimnaziale 

„Maria Cantacuzino” Horodniceni, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna  septembrie anul 

2021, în sumă totală de 5.691 lei,  conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.  

     

  Art. 2.- Se aprobă plata indemnizației de instalare în valoare totală de 7.574 lei pentru doamna 

Candrea Alexandra, profesor al Școlii Gimnaziale „Maria Cantacuzino” Horodniceni și pentru doamna 

Domnu Isabela Cornelia încadrată ca  profesor învățământ primar la Școala cu cl.I-IV Brădățel.  
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   Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Horodniceni 

și biroul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe.  

 

  Art. 4.  - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, Școlii Gimnaziale „Maria Cantacuzino” 

Horodniceni și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică 

în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet. 

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 01 noiembrie 2021 

Nr.  68 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din data 
de 01.11.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu un număr de 9  voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0 abțineri,, din numărul total de 13 
consilieri în funcție și 11 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

Președinte de ședință,  
Consilier local,  

 ……………….…………………… 
P a v e l  T A N A S Ă  

 
Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general al comunei 
Horodniceni 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/

