CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 32
Din 31 martie 2016
Privind aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul
lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile, microbuzul,
autoutilitarele și utilajele aflate în dotarea Primăriei orașului Ștei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 1025/2016 întocmit de dl.
Stan Daniel Mădălin, inspector în cadrul Serviciului UAT din Primăria
ora ului
tei, prin care propune aprobarea normativului de cheltuieli
privind consumul lunar de carburan i pentru autoturismele, ma inile,
microbuzul, autoutilitarele i utilajele aflate în dotarea Primăriei ora ului
tei.
Ţinând cont de prevederile art. 1, alin. 5 din OG nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice
şi instituţiile publice, cu modificările i completările ulterioare, precum i ale
Legii nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice
În temeiul art. 36 alin. 9, art. 45 i art. 115 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată;
Consiliul Local al oraşului Ştei,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă normativul de cheltuieli privind consumul lunar de
carburan i pentru autoturismele, ma inile, microbuzul, autoutilitarele i
utilajele aflate în dotarea Primăriei ora ului tei, conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2- Nu se va considera depă ire la consumul de carburan i
normat pe autoturisme, ma ini, utilaje, microbuzul sau autoutilitarele,
consumul care la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de
combustibil normat, în raport cu numărul total de autoturisme, ma ini i
utilaje, consum aprobat conform Anexei men ionate la art. 1.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul ora ului
tei,
Serviciul Contabilitate, Buget
Finanţe, Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Ştei
i
Serviciul UAT.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;
- Serviciul Financiar - Contabil din cadrul
Primăriei oraşului Ştei;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei oraşului Ştei;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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