
R O M Â N I A
J U D E Ț U L  C A R A Ș – S E V E R I N

COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ
Strada Principală, nr. 203, jud. Caraș-Severin

    Telefon: +40 255 575 305
  E-mail: primariaciclovaromana@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 51
din 9 Decembrie 2022

Privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local al comunei Ciclova
Română, reprezentand cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice de la scolile de

pe raza comunei Ciclova Romana,jud.Caras-Severin 

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin

Având în vedere: 
- adresa nr. 1937 din 3.10.2022 emisa de Școala Gimnaziala Ciclova Romana
- referatul de aprobare nr. 3606 din 6.12.2022 
- art. 105 alin. (2) lit. f) si art. 276 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu

modificări și completări ulterioare ;
- art.5 alin (1) și (2) și art.7 alin. (12) din H.G. 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  didactic  auxiliar  din  învățământul
preuniversitar de stat

-  H.G.  nr.  569/2015  privind  aprobarea  normelor  metodologice  pentru
decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și  a  personalului  auxiliar din
învățământul preuniversitar de stat, actualizată 

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ciclova Română

În temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul Administrativ 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local al comunei
Ciclova Română, reprezentand cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice de la scolile
de pe raza comunei Ciclova Romana,jud.Caras-Severin

Art. 2 – Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 



Art.  3  – Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
împuterniceşte primarul comunei Ciclova Romana. 

Art. 4 –   Prezenta hotărâre va fi  transmisa Institutiei  Prefectului  Caras-
Severin, Școlii Gimnaziale Ciclova Romana, Primarului si se aduce la cunoștință publică
prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale.

    Presedinte de sedinta                    Contrasemneaza pentru legalitate
     Vuc Nicolae-Cosmin                            p. Secretar general  

     Becker Veronica


