ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 226
privind aprobarea consumului de carburant al autoturismelor din cadrul Primăriei orașului
Ocna Mureș,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
19.12.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1018/14.12.2017, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul si raportul de specialitate nr. 19316 din 18.12.2017 înaintate de
catre Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mures,
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Ocna Mures,
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare, OG nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată;
În temeiul art.36 alin. (9) şi art.45 şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215 din 23 aprilie
2001, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă consumul de carburant al autoturismelor din cadrul Primăriei orașului Ocna
Mureș, începând cu anul 2018, după cum urmează:
- pentru autoturismul marca Dacia Ambient, înmatriculat cu nr. AB-10-CNA, care deservește
Serviciul Poliția Locală, consumul lunar de carburanți este de maxim 50 litri/lună;
- pentru autoturismul marca Dacia Logan, înmatriculat cu nr. AB-20-CNA, care deservește
Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat al orașului Ocna Mureș, consumul lunar de
carburanți este de maxim 100 litri/lună;
- pentru autoturismul marca Hyiundai, înmatriculat cu nr. AB-40-CNA, care deservește toate
serviciile publice și celelate activități din cadrul Primăriei Orașului Ocna Mureș, consumul lunar
de carburanți este de maxim 200 litri/lună;
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mures.
Ocna Mureş, 19.12.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOARĂ MARCELA ELENA

RED/DACT:T.O.M
EX:4; ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 15; voturi ,,pentru”: 15; voturi ,,contra”: 0, abțineri:0.
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