
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Mihai Eminescu 

 
Consiliul local al comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, întrunit in 

şedinţa din data de 28.06.2022, 
Având în vedere:  
- referatul de specialitate intocmit de compartimentul resurse umane înregistrat sub 

nr. 7135/23.05.2022, 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu, 
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 
- adresa nr. 919/02.4.2021 a Curtii de Conturi a Romaniei, 
In conformitate cu prevederile: 
- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2), art. 139 din 

Constituţia României, republicată; 
- art. 3, art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 1 alin. (2), art. 3, art. 5 lit. g) și j), art. 84, art. 87, art. 88, art. 95 alin. (2), 

art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1) și (12), art. 133, alin. 
(1), art. 139, art. 140 alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80, art. 82, art. 84 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările ulterioare, 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, 

In temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. (1). Se aprobă acordarea din bugetul local a unei facilități personalului 

angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Eminescu, în 
conformitate cu art. 129 alin. 12 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2). Facilitatea constă în decontarea cheltuielilor de transport din localitatea 
de domiciliu/reședință la serviciu și retur pentru funcționarii publici și personalul contractual 
care domiciliază sau au reședința pe raza altor localități din afara ariei teritoriale a comunei 
Mihai Eminescu. 

Art. 2. Decontarea se va realiza pe baza documentelor justificative, conform 
legislației în vigoare. 



Art. 3. Decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și/sau 
personalul contractual care fac naveta cu autoturismul personal, se va face în limita unui 
consum de combustibil de 7,5 litri/ % km. 

Art. 4. Compartimentul de contabiliate va iniția și supune aprobării primarului 
comunei Mihai Eminescu procedura internă de decontare a cheltuielilor de transport în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul 
financiar–contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai 
Eminescu. 

Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani, 
Primarului comunei MIHAI EMINESCU, Serviciului financiar – contabil. 
  

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDEIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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