HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Unitatea
Administrativ Teritorială Gogosari, județul Giurgiu
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:

- expunerea de motive, înregistrată cu nr. 5835/ 23.11.2016;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 5815 / 22.11.2016;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 5853/ 24.11.2016;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 5854/ 24.11.2016;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1, alin.(5), art. 5, art. 5, ale Anexei 2, pct. I.A.2 și pct. I.B., pct. II.A.3, pct.
II.B și ale Anexei 3, pct. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin. (2), lit.”b”, art. 45, alin.(2), lit. ”a”, precum și ale art. 115 alin.
(1), lit. ”b”, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă normativele proprii ale autorităților administrației publice locale ale
comunei Gogosari, județul Giurgiu pentru consumul lunar de 300 l carburanți pentru
autovehiculele aflate în dotarea acestora.
Art.2.Pentru deplasări în delegație, în țară și străinătate, se aprobă consumul de
carburanți necesari în raport de km. și consumul normat de carburanți/tipul de
autovehicul înscris în norma de consum/suta de km. Justificarea se va face prin
documentul de transport persoane/marfă și F.A.Z. (fișa activității zilnice).
Art.3.Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicule
consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport
de numărul total de autovehicule.
Art.4.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Giurgiu, Secția Contencios
Administrativ, în termenele și în condițiile stabilite de Legea contenciosului

administrativ nr. 554/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Gogosari, judeţul Giurgiu – domnul Daia Danut, secretarul comunei
doamna Chelu Elena Iuliana care va aduce la cunoștiință publică prin afișare la sediul
autorității publice locale și va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţul Giurgiu în termenul legal, Primarului comunei Gogosari și Compartimentului
Contabilitate.
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