
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă doamnei 
Danci Virginica, profesor învăţământ primar la Şcoala Gimnazială Coşna

Gavril Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere :

-Adresa Şcolii Gimnaziale Coşna, înregistrală sub nr. 5546/21.09.2018 la Primăria Comunei 
Coşna, prin care înaintează documentaţia în vederea decontării contravalorii transportului cadrelor 
didactice şi a personalului didactic auxiliar, pentru anul şcolar 2018-2019.

- art. 5 din H.G. 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;

- Ancheta socială nr. 5701/28.09.2018 întocmită de Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare şi 
pentru asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Coşna;

- Referatul de specialitate, nr.5773 din data de 02.10.2018, din partea compartimentului de 
specialitate al primarului;

în temeiul art.63, alin. (I) lit.„d”, alin.(5) lît. „a„ , art.68 alin.(l) şi art.115 alin.(l). Iit.”a” din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

D I S P U N :

Art.l. Se aprobă decontarea cheltuielilor cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de 
muncă doamnei Danci Virginica. profesor învăţământ primar la Şcoala Gimnazială Coşna.

Art. 2. Prezenta va fi comunicată de secretarul comunei Coşna factorilor interesaţi şi Instituţiei 
Prefectului, judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

PRIM A R,



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI 

COŞNA
COMPARTIMENTUL DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
primariacosnai7.vahoo.com
Nr. 5773 din 02.10.2018

REFERAT

Subsemnata Dorofteiesei Mihaela, referent cu atribuţii de asistenţă 
socială din cadrul Primăriei comunei Coşna, prin prezenta aduc la cunoştinţă 
necesitatea emiterii unei dispoziţii de aprobare a decontării cheltuielilor privind 
naveta la şi de Ia locul de muncă a doamnei Danci Virginica, profesor învăţământ 
primar la Şcoala Gimnazială Coşna, deoarece în baza declaraţiei susnumitei şi a 
investigaţiilor făcute prin ancheta socială efectuată de către Colectivul de sprijin 
al autorităţii tutelare din cadrul primăriei comunei Coşna, precum şi, având în 
vedere art. 5 din H.G. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă, care prevede :

„ în cazul în care există indicii că solicitantul deţine locuinţă în localitatea în 
care îşi are postul, primarul dispune efectuarea unei verificări în cazul 
solicitantului respectiv şi, pe baza raportului întocmit de căb-e persoanele cu 
atribuţii în acest sens, emite o dispoziţie prin care aprobă sau respinge 
propunerea sumei înaintată de către directorul unităţii de învăţământ„ numita 
Danci Virginica poate beneficia de decontarea cheltuielilor privind naveta.

Aşadar,, propun domnului primar emiterea unei dispoziţii în acest sens.

Referent,
Dorofteiesei Mihaela

Domnului primar al comunei Coşna


