
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, în sumă de 977 lei
pentru anul şcolar 2018-2019

Gavri! Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
-Analizând adresa Scolii Gimnaziale Coşna, înregistrată sub nr. 1845 din 20.11.2018 la 

Primăria Comunei Coşna, prin care înaintează documentaţia în vederea decontării contravalorii 
transportului doamnei Danci Virginica, pentru anul şcolar 2018-2019;

- Raportul nr.7011 din 23.11.2018 întocmit de Compartimentul pentru asistenţă socială şi 
Registrul Agricol din cadrul Primăriei Comunei Coşna;

- Referatul nr.7012 din 23.11.2018, din partea compartimentului de specialitate al primarului;
Având în vedere prevederile 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;

în temeiul art.63, alin. (1) lit.„d”, alin.(5) lit. „a” , art.68 alin.(l) şi art.115 alin.(l), lit.”a” din 
Legea nr,215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

D I S P U N ;
A rii. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă doamnei 

Danci Virginica, profesor învăţământ primar la Şcoala Gimnazială Coşna, pentru anul şcolar 2018- 
2019, în sumă de 977 lei.

Art.2(l). Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data 
comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin.(l) este de competenţa Primarului 
Comunei Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în 
termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art3,Odată cu adoptarea prezentei dispoziţii se revocă prevederile Dispoziţiei nr.115 din
09.10.2018.

Art. 4._Prezenta va fi comunicată de secretarul comunei Coşna factorilor interesaţi şi Instituţiei 
Prefectului, judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

legalitate,
omună
Ivan

PRIMAR, 
Gavril Pardău

Avizat pentru 
Secretai^ 

Mârraîţa,



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr,7012 din 23.11.2018

R E F E R A T
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă doamnei 

Danci Virginica, profesor învăţământ primar la Şcoala Gimnazială Coşna, în sumă de 977 Iei

Domnule Primar,

în confomritate cu prevederile art. 5 din H.G. 569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă, în vederea 
decontării lunare a cheltuielilor cu efectuarea navetei, consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ analizează cererile pentru asigurarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei, 
având în vedere următoarele elemente prezentate la aliniatul 1 al art.S.în cazul de faţă conform 
alin.l litera c):

” dacă solicitantul deţine sau nu deţine o locuinţă în localitatea unde are postul, pe baza 
declaraţiei pe propria răspundere;”

în baza alin/4):” în cazul în care există indicii că solicitantul deţine locuinţă în localitatea 
în care îsi are postul, primarul dispune efectuarea unei verificări în cazul solicitantului respectiv 
si. pe baza raportului întocmit de către persoanele cu atribuţii în acest sens, emite o dispoziţie 
prin care aprobă sau respinse propunerea sumei înaintată de către directorul unităţii de 
învăţământ.”



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŞNA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
CUI 16150918

Localitatea : C O S N A  Cod, 727191
Telefon/fax: 0230 /575011 

E-mail: cosnascoala(a)yahoo.com

Nr. 1845 din 20.11.2018
\\\ R MU:

CĂTRE,
COMUNA COŞNA

Prin prezenta vă rugăm să aprobaţi decontarea navetei doamnei prof. înv. primar 
Danci Virginica pentru anul şcolar 2018-2019 în sumă estimată de 977,00 lei.

Menţionăm că doamna Danci Virginica deţine locuinţă pe raza comunei Coşna, dar 
declară că nu este locuibilă.

în consecinţă vă rugăm să dispuneţi de măsurile legale pentru a putea deconta 
naveta doamnei pe ruta Deaiu Fioreni -  Coşna şi retur.

Secretar-contabil,



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr. 7011 din 23.11.2018

R A P O R T
de verificare pentru aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de 

muncă doamnei Danci Virginica, profesor învăţământ primar la Şcoala Gimnazială Coşna, în
sumă de 977 lei

Conform prevederilor 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 către persoanele cu atribuţii în acest sens, emite o dispoziţie prin care 
aprobă sau respinge propunerea sumei înaintată de către directorul unităţii de învăţământ„

în baza adresei consiliului de administraţie a Şcolii Gimnaziale Coşna, prin care aduce la 
cunoştinţă că numita Danci Virginica deţine o locuinţă în satul Teşna. Comuna Coşna, moştenire 
de la tatăl său:

- Conform evidenţelor din Registrul agricol al comunei Coşna, s-a constatat că deţine 
înscrisă o casă de locuit, în cotă parte.

Din verificările efectuate la faţa locului s-a constata că locuinţa este nelocuibilă, necesită 
renovări şi mai mult decât atât susnumita locuieşte cu familia sa în satul Dealu Floreni, comuna 
Doma Candrenilor.

Faţă de cele constatate în prezentul raport:

PROPUNEM:
că doamna Danci Virginica poate beneficia de decontarea cheltuielilor privind naveta.

Aşadar,, propun domnului primar emiterea unei dispoziţii în acest sens, în conformitate cu 
cele legale.

Compartimentul Registrul agricol:Nedeiea Crizantema 
Compartimentul Asistenţă sociaiătDoroftiesei Mihaela


