ROMANIA
JUOETUL OAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CORNATELU
HOTARARE
privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti
pentru autovehiculele ~i utilajele care deservesc Com una Cornatelu

Consil iul Local Comatelu, Intrunit In ~edinta extraordinara, astazi 15 martie 2017, judetul
Dambovita;
Avand In vedere necesitatea stabilirii unui nivel maxim al consumului de carburant pentru
vehiculele ~i utilajele care deservesc Com una Cornatelu
In baza raportului ~efului SVSU Cornate1u Dumitru Titi cu nr.754/8.03.2017, a expuneri: de
motive a viceprimarului comunei cu nr.755/8.03.20 17 ~i avizul comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local;
In conformitate cu prevederile art. I alin.2 ~i 5 din G.G. nr.80/2001 - privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice ~i institutiile publice, cu modificarile ~i
completarile ulterioare
realizand publicarea anuntului privind elaborarea proiectului Hotardrii Consiliulu i Local privind
aprobarea consumului maxim de carburan/i pentru vehiculele .yi utilajele care deservesc Comuna
Corna(elu, In contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia
publica, cu comp]etarile u[terioare, Inregistrat ]a nr. 759/8.03.20 17, ~i care a fiicut obiectul:
a) publicarii pe pagina de internet la adresa: www.ComunaCornatelu.ro;
b) afi~arii 1a Primarie, In spatiu1 accesibil publicului,
In temeiul art. 36,alin. I, art.45, alin.1 ~i art. I 15, alin.l, lit b) din Legea administratiei publice
locale nr.215/200 I, republicata, cu modificarile ulterioare,
Consiliul Local al comunei Cornatelu
HOTARA~nE:

Art. I - Se aproba nivelul maxim al consumului de carburanti pentru vehiculele ~i utilajele care
deservesc Comuna Cornatelu, conform anexei nr. I, care face parte integranta din prezenta hoHirare.
Art.2 - Grice depa~ire a consumului prevazuta In anexa la prezenta hotarare poate fi aprobata prin
hotarare a Consiliului Local, numai pe baza de referat de necesitate al viceprimarului, avizat de
ordonatorul principal de credite ~i compartimentul financiar - contabil.
Art.3 - Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului - Judetul D1mbovita
Primarului comunei Comatelu
Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Cornatelu
Se face publica prin afi~are
DATA 15.03.2017
[\Jr. 10
Contrasemneaza,
Secretar,
Ivan Florin Nelu

