
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactiee şi personalului didactie-auxiliar pentru luna 

aprilie 2016, care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială Coşna 

Consiliul Local ai comunei Coşna, judeţul Suceava; 
Analizând expunerea de motive nr.2997 din 09.05.2016 prezentată de primarul comunei Coşna, 

raportul nr.2998 din 09.05.2016 al compartimentului f inanc ia r con tab i l , ge s t i ona re bunur i , impoz i t e şi 
taxe , as is tenţă socia lă din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna şi adresele nr.561 şi 562 din 
05.05.2016 a Şcolii Gimnaziale Coşna. raportul de avizare nr.324l din 24.05.2016 al comisiei pentru 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din 
cadrul consiliului local; 

Având în vedere prevederile: 
-art.105 alin.2 litera , , f ' din din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale; 
-art.2 şi 3 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; 

-Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin. 1 litera „c" din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art.36 alin.I , art.45 alin.l şi art.l 15 alin.l litera „b" din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Ar t . l .Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice, pentru luna aprilie 2016, care îşi desfăşoară 
activitatea la Şcoala Gimnazială Coşna, în sumă de 567,60 lei. 

Art .2.Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea situaţiei drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, revine consiliului de administraţie a unităţii de 
învăţământ. 

Art .3.( l ) .Prezenta Hotărâre poate fi contestată de persoana nemulţumită la sediul Primăriei Comunei 
Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data comunicărrii acesteia, putând solicita revocarea, în 
tot sau în parte, a acesteia. 

(2). Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului Comunei 
Coşna, Judeţul Suceava. 

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

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

Art .4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează ordonatorul terţiar 
de credite prin compartimentul de specialitate. 
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