
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi personalului 

didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială Coşna, pentru luna
octombrie şi noiembrie 2020

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând:
- referatul de aprobare nr.6658 din 09.12.2020 prezentat de primarul comunei Coşna;
- raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului înregistrat 

sub nr.6660 din 09.12.2020;
Adresa nr.1351 din 24.11.2020 şi adresa nr.1486 din 09.12.2020 a Şcolii Gimnaziale Coşna prin 

care solicită decontarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Coşna;
- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din 
cadrul consiliului local Coşna , înregistrat sub nr.6805 din 17.12.2020;

- avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.6823 din 
17.12.2020;

În conformitate cu prevederile :
-art.105 alin.2 litera ”f ’din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare;
-art.1 şi 2 din Instrucţiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale H.G.nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuieilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 litera ”d”, alin.7 litera „a”, art.139 alin.3 şi ale art.196 alin.1 
litera ”a” din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.57/2019, modificat şi completat;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.(1).Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi 

personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială Coşna, în sumă de 
1.262,95 lei pentru luna octombrie 2020, şi luna noiembrie în sumă de 165 lei, conform statelor de 
plată prezentate de Şcoala Gimnazială Coşna, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2).Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar, 
respectiv suma prevăzută la alin.1, se va face de la cap.65 Învăţământ, cu încadrarea în limita 
creditelor bugetare aprobate.

Art.2.Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor justificative, de 
către unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic care a solicitat 
decontarea cheltuielilor pentru transport .Ordonatorul terţiar de credite, directorul unităţii de 
învăţământ, răspunde de modul de întocmire al calcului sumelor propuse spre decontare.

Art.3.Primarul comunei Coşna, prin compartimentele de specialitate şi ordonatorul terţiar de 
credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Secretarul general al comunei Coşna, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului comunei, Şcolii Gimnaziale 
Coşna şi Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, ’ CONTRASEMNEAZĂ,

Silviu Toloş Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Coşna, 18.12.2020 
Nr.87
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ’’pentru”, 0 ’’abţineri”, 0 ” împotrivă” din
numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa ordinară din 18.12.2020, din total de 9 consilieri în
funcţie.


