
 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic 

din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită 

cheltuieli de deplasare pentru luna  Decembrie  2016, Ianuarie, Februarie și 

Martie 2017 

  

 

  

 Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; 

 Având in vedere: 

- expunerea de motive a  primarului comunei Frătăuții Noi, Gheorghe 

Ştreangă , nr. 1931 din 02.13.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate nr.1930 din 02.03.2017 ;   

- raportul comisiei de specialitate nr.3989 din 28.04.2017; 

- adresa Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, nr. 

866/07.04.2017; 

- prevederile art.105 alin.(2) lit.”f” din Legea nr.1/2011, a educaţiei 

naţionale; 

- prevederile H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă al 

cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din invațamantul 

preuniversitar de stat; 

- prevederile Instrucțiunii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și 

Sportului, nr.2/2011, privind decontarea navetei cadrelor didactice.  

 În temeiul art. 36 alin. (2), lit. “b”și alin.(4), lit.(a) și ale art. 45 alin. (2) lit.a 

și ale alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

H O T A R Ă Ș T  E: 

 

 

Art.1 Se aprobă acordarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic 

din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi  care solicită cheltuieli de 

deplasare pentru luna Decembrie 2016 în sumă de 1453  lei, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta. 

Art.2 Se aprobă acordarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic 

din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi  care solicită cheltuieli de 

deplasare pentru luna Ianuarie  2017 în sumă de 1299   lei, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta. 



 

Art.3 Se aprobă acordarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic 

din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi  care solicită cheltuieli de 

deplasare pentru luna Februarie   2017 în sumă de 1501   lei, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta. 

Art.4 Se aprobă acordarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic 

din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi  care solicită cheltuieli de 

deplasare pentru luna Martie   2017 în sumă de 1949   lei, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta. 

Art.5 Primarul comunei și compartimentul financiar contabil al primăriei vor 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va 

fi asigurată de catre secretarul comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava. 

 
  

 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier, 

 

Rusu Marcel-Vasile 

Contrasemnează: 

Secretar al comunei, 

 

Oltea-Rodica MOISUC  
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Vizat C.F.P. 

Mircea Guță 


