ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.14 din 15 ianuarie 2019 privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele
care deservesc Comuna Naidăș
Având în vedere necesitatea stabilirii unui nivel maxim al consumului de carburant pentru vehiculele şi
utilajele care deservesc Comuna Naidăș
În conformitate cu prevederile art.1 alin.2 şi 5 din O.G. nr.80/2001 – privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
În contextul prevederilor art. 7 din Lege nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu completările ulterioare
În temeiul art.36 alin.9 lit.a), art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007
Consiliul Local al comunei Naidăș întrunit în ședință ordinară
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 – Se stabilește nivelul maxim al consumului de carburanţi pentru autovehiculele şi utilajele care
deservesc Comuna Naidăș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare își încetează
aplicabilitatea
Art.3 – Orice depăşire a consumului prevăzută în anexa la prezenta hotărâre poate fi aprobată prin hotărâre
a Consiliului Local, numai pe bază de referat de necesitate al viceprimarului, avizat de ordonatorul principal de
credite şi compartimentul financiar – contabil.
Art.4. – Primarul Comunei Naidăș, prin aparatul de specialitate: Compartimentul Contabilitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
Art.5 – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în baza
prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Caraș-Severin
-Primarul Comunei Naidăș
-Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăș
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Daniel BOBIC

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 15 ianuarie 2019,
sistem de vot liber, cu un număr de 7 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.
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Anexă la H.C.L. Naidăş nr.14 din 15 ianuarie 2019

COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire vehicul/utilaj
Dacia Duster B 51 LCK
Mictobuz elevi Opel Movano CS 01 PCN
Tractor U650
Buldoexcavator
Autocamion RABA
Motofierăstrău, cositoare, generator de curent
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Daniel BOBIC

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Consum maxim
litri/lună/vehicul
200
300
200
200
200
70

