
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind decontarea cheltuielilor cu deplasarea cadrelor didactice şi a personalului didactic 

auxiliar la şi de la locul de muncă 

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini judeţul Suceava, 
Luând în considerare: 
Adresa Şcolii Gimnaziale Dorna Arini, judeţul Suceava, numărul 1065 din 09.11.2016; 

Analizând art. 37 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, aprobată de Legea 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

art.3 art.4, art.5 alin.(l) din Hotărârea de Guvern 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; 

art. 105 alin.(2) lit. f, din Legea 1/2011, privind educaţia naţională, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

art.2 din Instrucţiunea nr. 2/2011 a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt 

ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. "c" şi "d'\ alin. (4) lit. „a", alin. (5) şi art. 68 alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.l - Se aprobă decontarea cheltuielilor cu deplasarea cadrelor didactice şi a personalului 
didactic auxiliar la şi de la locul de muncă, pentru lunile septembrie şi octombrie 2016, în cuantum 
total de 1.510 lei. 

Art-2 - Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul 
Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei 
dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi în termen de 5 zile lucrătoare şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate în acelaşi termen. 

D I S P U N : 


