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HOTĂRÂREA  nr. 14 din  09.02.2022 

privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care iși desfășoară 
activitatea  la Școala  Gimnazială Calafindești 

 
  Consiliul local al comunei Calafindeşti , judeţul Suceava; 
  Având  în vedere : 
  - proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti inregistrat cu 
nr.830 din 02.02.2022 ; 
  -referatul de aprobare   al d-lui Frîncu Adrian- primarul comunei   înregistrat cu 
nr. 831 din 02.02.2022; 
  - raportul de  specialitate  întocmit de Compartimentul financiar contabilitate 
înregistrat cu nr. 833 din 02.02.2022;  
  - raportul  Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii 
publice, a drepturilor cetățenilor nr. 834 /24.09.2021; 
  -raportul comisiei pentru program de dezvoltare economico- socială, buget, 
finanțe, administrația domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului, servicii și comerț nr 836 / 24. 09. 2021; 
  - adresa Școlii Gimnaziale Calafindești nr.81 din 01.02.2022. prin care solicită 
aprobarea decontărilor de navetă pentru cadrele didactice; 
  În conformitate cu : 
  - prevederile art. 105-107 din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și cu 
prevederile HG nr. 569/ 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 
cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului 
auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;  

         În temeiul art.129 alin. 7 lit. a) și art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art.1- Se arobă drepturile bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli 
de deplasare  in suma de 3.354 pentru lunile DECEMBRIE -2021 si IANUARIE 2022. 



 Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului- Județul Suceava, Școlii 
Gimnaziale Calafindești, Compartimentului financiar contabilitate și va fi afișată pe site-ul 
instituției 
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                                                     CUCU Ana Florentina 
 
 
 
 

    Viza CFP 
Ciobanu Mirela Carmen 
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