
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEȘTI 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a 

cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară 
activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii 

noiembrie  2022 

 
Având in vedere: 
a) prevederile art. 105 alin. 2 lit. f din Legea nr. 1/2011, privind educatia nationala; 
b) prevederile art 1, 2 si 5 din Instructiunea nr. 2/2011 privind decontarea navetei 

cadrelor didactice; 
c) prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a)  din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;  

 
Luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 7829 din 
08.12.2022; 

b) adresa Școlii Gimnaziale Mihăilești nr. 3107 din 08.12.2022 inregistrată sub nr. 

7818 din 08.12.2022 prin care se solicită suma de 4014 lei pentru decontarea cheltuielilor cu 
naveta cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare aferentă lunii noiembrie 2022. 

c) raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7830 din 08.12.2022, 
d) avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihailesti. 

 

În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrative 

 

Consiliul local al comunei Mihăilești,  județul Buzău 

adoptă prezenta hotărâre 
 
Art.1 Se aprobă decontarea navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a 

cadrelor didactice auxiliare care își desfasoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul 

Buzău, aferenta lunii noiembrie 2022 in cuantum total de 4.014 lei, conform anexei care face 
parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2 Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situaţiei drepturilor băneşti 
prin care se solicită decontarea navetei cadrelor didactice și a cadrelor didactice auxiliare 
revine consiliului de administrație al unității de învățământ. 

Art.3 Primarul comunei Mihailesti prin doamna Micu Monica inspector din cadrul 
compartimentului contabilitate, impozite si taxe locale, achizitii publice, urbanism si 

amenajarea teritoriului v-a duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.4 Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta hotarare 

persoanelor responsabile cu ducerea la indeplinire precum si autoritatilor, persoanelor fizice 

si juridice interesate.  

Preşedinte de sedinţă, 

Stelian GEORGESCU 
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 

                                          Violeta – Adelina TUDOSE 
Mihăileşti  
16.12.2022 

Nr.87 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinara din data de 
16.12.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 7 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţineri din numărul total de 10 
consilieri in funcţie şi 8 consilieri prezenţi la şedinţă.  


