ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL ULMENI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru
autovehiculele din dotarea Primariei comunei Ulmeni, judetul Calarasi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI, JUDEŢUL CALARASI, întrunit in
şedinţa de ordinara, astăzi, 31 ianuarie 2019
Având in vedere:
- expunerea de motive a domnului Catana Ion viceprimar cu atributii delegate , nr.7649/28.12.2018;
- referatul nr. 7650/28.12.2018,.intocmit de domnul Florea Ion , consilier cu atributi delegate de
viceprimar, cu privire la necesitatea stabiliri normativelor proprii de cheltuieli privind consumul lunar de
carburanti pentru autovehiculele din dotarea Primariei comunei Ulmeni;
- Procesele verbale de sedinta ale comisiilor de specialitate ,
- avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină nr.534/2019 , agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism .,
nr536/2019 si pentru probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă
şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport.. nr.535/2019 de pe lînga Consiliul Local Ulmeni;
- prevederile art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritatile publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.3 alin(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ,modificta si completata
- prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HCL Ulmeni, nr.52/12.12.2018, privind alegerea presedintelui de sedinta;
In baza dispoziţiilor art. 36 alin.(9) si in temeiul dispozitilor art. 45 alin..(1)din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se stabilesc si se aproba normativele proprii de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti
pentru autovehiculele din dotarea Primariei comunei Ulmeni , conform anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare;
Art.2. Nu se considera depasire la consumul de carburanti normat pe autovehicul, consumul care, la
nivelul anului, se incadreaza in limita consumului de combustibil normat stabilit si aprobat conform
anexei mentionate la art. 1 din prezenta hotarare;
Art.3 În cazuri speciale, cum ar fi situaţiile de urgenţă, cotele de combustibil normat stabilit si aprobat
conform anexei mentionate la art. 1 din prezentei hotarari se pot suplimenta în baza unor documente
justificative ;
Art.4. Viceprimarul , cu atributii delegate si compartimentul financiar-contabil al primăriei vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre;
Secretarul comunei va lua masuri afişare si de comunicare a prezentei hotărâri celor interesaţi in
termenul prevăzut de lege.
Presedinte de sedinta,
Ion FLOREA
Contrasemneaza,
Secretar comuna, Anisoara MANCIU
Nr. 3
Adoptată la comuna Ulmeni
Astăzi ;31.01.2019

Total consilieri 15
Prezenţi
15
Vot pentru
15

Anexa
la HCL Ulmeni nr. 3/31.01.2019
LISTA
cuprinzand autovehiculele aflate in dotarea Primariei comunei Ulmeni
Nr.
crt.

Tip autovehicul

Nr. inmatriculare

1
2

DACIA LOGAN
MICROBUZ SCOLAR
OPEL MOVANO
MICROBUZ SCOLAR
FIAT DUCATO
BULDOEXCAVATOR
CASE
TRACTOR BELARUS
90 CP

3
4.
5.

Limita
maxima(litri/luna)

CL-04-PRI
CL- 07-TAK

Consum
mediu(litri/100
Km)
7,5/100
15/100

CL-03- TAK

15/100

250/luna

12 litri/ ora

500/luna

10litri/ora

300/luna

Presedinte de sedinta:
Ion FLOREA

250/luna
250/luna

