
 
 

 

 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   N R. 90 

privind acordarea unor facilități personalului angajat în cadrul U.A.T. Comuna Mogoșești 

 

 

Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data de  

20.12.2022; 

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 9602 din 05.12.2022 şi proiectul de hotărâre nr. 90 din 

05.12.2022 inițiat de Primarul comunei Mogoșești, avizat de legalitate de către secretarul general al 

comunei, prin care propune acordarea unor facilități personalului angajat în cadrul U.A.T. Comuna 

Mogoșești în conformitate cu art.129, alin.(12) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

respectiv decontarea navetei de la domiciliu la locul de muncă și retur, pentru persoanele care sunt 

domiciliate pe raza altor localități din afara ariei teritoriale a comunei Mogoșești, proiect de hotărâre 

inițiat în baza solicitării fucnționarii publici și personalul contractual prin cererea comună nr. 5729 

din 03.08.2022; 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate nr. 9672 din  07.12.2022, 

întocmit de doamna Bîrlădeanu Mihaela, referent contabil, prin care arată faptul că proiectul de 

hotărâre a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare, și implicit faptul că în Bugetul de 

Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 vor fi prevăzute fonduri pentru acoperirea cheltuielilor, 

respectiv acordarea unor facilități personalului angajat în cadrul U.A.T. Comuna Mogoșești, 

funcționari publici și/sau personal contractual, conform art.129, alin.(12) din OUG 57/2019, pentru 

decontarea navetei de la domiciliu la locul de muncă și retur; 

c) avizele Comisiilor de specialitate înregistrate la  nr. 79 din 19.12.2022, respectiv nr. 39 din 

19.12.2022; 

d) prevederile Legii  nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 

e) prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a) și alin.(12)  din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Â R E: 

 

 

Art.1.  Începând cu data de 01.01.2023 se aprobă acordarea unor facilități personalului angajat 

în cadrul U.A.T. Comuna Mogoșești în conformitate cu art.129, alin.(12) din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.2. Facilitatea acordată personalului angajat în cadrul U.A.T. Comuna Mogoșești, 

funcționari publici și/sau personal contractual, aprobată la art.1,  constă în decontarea de la bugetul 
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local a cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu și retur pentru persoanele care sunt 

domiciliate pe raza altor localități din afara ariei teritoriale a comunei Mogoșești. 

 Art.3. Decontarea se va realiza pe baza documentelor justificative, conform legislației în 

vigoare. 

 Art.4. În situația în care sunt mai multe persoane, funcționari publici și/sau personal 

contractual, care se vor deplasa cu autoturismul proprietate personală din localitatea de domiciliu la 

sediul U.A.T. Comuna Mogoșești pe același traseu, decontarea cheltuielilor de transport se va face 

pentru un singur autoturism. 

 Art.5. (1) Decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și/sau personalul 

contractual care fac naveta cu autoturismul personal, se va face la contravaloarea abonamentului sau 

biletelor de transport public de persoane pe ruta respectivă sau pentru distanțe similare, în funcție de 

felul titlului de călătorie eliberat de către operatorul de transport public de persoane. 

 (2) Decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și/sau personalul 

contractual care fac naveta cu mijloacele de transport în comun, se va face la contravaloarea 

abonamentului sau biletelor de transport public de persoane pe ruta respectivă sau pentru distanțe 

similare, în funcție de felul titlului de călătorie eliberat de către operatorul de transport public de 

persoane. 

 Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către compartimentul financiar contabil, 

buget, impozite și taxe cu respectarea legislației în domeniu. 

 Art.7. Compartimentul financiar contabil, buget, impozite și taxe va iniția și supune aprobării 

primarului comunei procedura internă de decontare a cheltuielilor de transport în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

 Art.8. Secretarul general al comunei Mogoșești va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

primarului comunei Mogoșești, compartimentului responsabil cu punerea în aplicare, o va aduce la 

conoștință publică prin afișare, respectiv pe pagina de internet a instituției www.mogosesti-

primaria.ro  și o va înainta Instituției Prefectului – județul Iași, în vederea exercitării controlului de 

legalitate. 

 Dată astăzi, 20.12.2022 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, VASILE-CRISTIAN FRONEA 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

 Secretarul general al comunei, 

          Mariana Anton 

 

 

 

 

Adoptată în ședința publică ordinară din data de 20.12.2022, cu un număr de .....13....voturi „pentru”, …1.... 

„abțineri” și ....0….. voturi „împotrivă”, exprimate de un număr de …14…… consilieri locali prezenți la ședință din 

numărul total de 15  consilieri în funcție. 

http://www.mogosesti-primaria.ro/
http://www.mogosesti-primaria.ro/


 
 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. 90/20.12.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

20.12.2022   

2  Comunicarea către primar    

3  Comunicarea către prefectul judeţului 29.12.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică    

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf

