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HOTĂRÂREA  NR. 36/ 2020 
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala 

Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț, pe lunile februarie 2020 – mai 2020 
 

           Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 24 
iunie 2020, ședință publică; 
          Luând în dezbatere Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre nr. 3492/2020, inițiat de 
către primarul comunei Mihalț, Raportul compartimentului de resort nr.3494/2020 întocmit de 
Biroul buget finanțe impozite și taxe contabilitate și Rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate nr.1 și 2 și 3 din cadrul Consiliului Local Mihalț, toate cu privire la aprobarea 
decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială „Ion Breazu” 
Mihalț, pe lunile februarie 2020 – mai 2020; 

Potrivit prevederilor art.105 alin.(2) lit. „f” din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art.2 alin.(1) 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; 
           În temeiul art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. b), alin.(14), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ,  
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E 
 
 
          Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala 
Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț, în sumă de 2.675,84 lei, sumă aferentă lunilor februarie 2020 – 
mai 2020, conform tabelelor anexate care fac parte din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de la cap.65.02. – Învățământ, Titlul 
20 - Bunuri și servicii, art. cod.20.01.07. 
          Art.3. Directorul și contabilul Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” Mihalț vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
          Art.4. Hotărâre se comunică : Primarului comunei Mihalț, Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” 
Mihalț, Instituției prefectului – județul Alba. 
 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 
100% din numărul consilierilor în funcție ( 100%  din numărul consilierilor prezenți). 
 
                                                                                                   Mihalț, la 24 iunie 2020 
 
     Președinte de ședință                                                             Contrasemnează secretar, 
   Consilier Petru Comșa                                                                    Mariana Salcău 
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