ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismul și utilajele
aflate în dotarea Primăriei Mînăstirea
Având în vedere:
 expunerea de motive nr. 4856/23.09.2016 a Primarului Comunei Mînăstirea;
 raportul de specialitate nr. 5399/21.10.2016 al viceprimarului comunei Mînăstirea;
 prevederile Legii nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, ţinând cont de abrogarea Pct. II din
anexa nr. 3 şi introducerea unui nou alineat prin care se stabileşte: Unităţile
administrativ - teritoriale stabilesc normative proprii de cheltuieli, de natura celor care
fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărârea consiliului local, respectiv hotărâre a
consiliului judeţean.
 prevederile art. 36, alin. 2, lit. (b) și alin. 4, lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, modificată și completată;
 prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea
În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de
hotărâre enunțat în titlu astfel:
ART. 1. Se aprobă cota proprie pentru consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul și
utilajele aflate în dotarea Primăriei Mînăstirea, în limită maximă, după cum urmează:
a) Autoturismul marca Logan – 300 litri / lună / autoturism;
b) Tractorul marca CASE II – 1000 litri / lună / utilaj;
c) Buldoexcavatorul marca HIDROMEK 102B – 500 litri / lună / utilaj;
Art. 2. Se aprobă cota de carburant necesar activităților de deszăpezire în iarna 2016-2017 în
cantitate de 3000 litri.
Art. 3. Pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale şi a referendumurilor,
consumul de carburanţi pentru autoturismul aflat în dotarea Primăriei Mînăstirea se
suplimentează cu 25 % pentru o perioadă de 2 luni de zile înaintea datei la care au loc
alegerile sau referendumul.
Art. 4. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicule consumul
care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport de numărul total
de autovehicule și utilaje.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei
Mînăstirea.
Art. 6. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și autorităților
interesate.
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