
  

                                       

                                 
                           

 

privind aprobarea decontării navetei personalului didactic pentru lunile septembrie- noiembrie 

ale anului 2022 

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;              

     luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 94 din 20.12.2022 iniţiat de primarul comunei Horodniceni, 

însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 4523 din 20.12.2022   ; 

b) raportul compartimentului de resort nr.  4524 din 20.12.2022;  

c) avizul comisiei de specialitate  nr.1 și al comisiei de specialitate nr. 3;  

      ținând seama de adresa Școlii Gimnaziale „Maria Cantacuzino” Horodniceni nr. 4522 din 20.12.2022 ;  

      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 lunile  septembrie, octombrie, noiembrie 

ale anului 2022, în sumă totală de 17.853 lei,  conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.  

   Art. 2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Horodniceni și 

biroul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe. 

   Art. 3.  - 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/. 
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JUDEŢUL  SUCEAVA  
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Președinte de ședință,  
 

 ……………….………………… 
 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul general al comunei 

Horodniceni 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   

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

