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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2022  

 
 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 5277 din 11.07.2022; 
- Adresa Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava, înregistrată cu nr. 1303 din 4.07.2022;  
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus nr. 33 din 1.07.2022; 
 În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) şi art. 276 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 1 şi art. 2 din Instrucţiunile nr. 2 din 17.02.2011 privind decontarea navetei 
cadrelor didactice, ale art. 2, art. 3 şi art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 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, precum și prevederile art. 14 alin. (4) din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 129 alin. (12), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE:    
 

 Art. 1. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna iunie, anul 2022, în valoare totală de 
1.939 lei. 
 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Cacica 
și Compartimentul buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art. 3. Secretarul general al comunei Cacica va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Cacica, 
Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava şi Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus. 
 
 
                                                    Iniţiator,  
                                                     Primar,                                                         

                                           Petru Todosi                              
                                                                                                     Avizat:  
                                                                             Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                    Georgeta-Graţiela Volanschi                                                                                                       
Cacica, 11 iulie 2022 

      Nr. 5278 

 
 
 


