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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  NR. 167 
                  privind modificarea  articolului 1 al Hotărârii  nr.226  din 19.12.2018 pentru  cotele de  
carburanți pentru  autoturismul Skoda AB-60-CNA aflat în dotarea Primăriei orașului Ocna Mureș    

 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică la data 
de 27.09.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 439/21.09.2018, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu; 
        Având în vedere referatul nr. 12612/12.09.2018 si raportul de specialitate  nr. 
12732/14.09.2018   înaintate de catre  Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orasului Ocna Mures din care rezultă necesitatea modificării cotelor de carburanți ale  
autoturismului Skoda AB-60-CNA aflat în dotarea Primăriei orașului Ocna Mureș, avizele  favorabile 
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Ocna Mures, coroborate cu dispoziţiile 
cuprinse în  Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, actualizată,  OG nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile 
publice, actualizată și art.1 al Hotărârii nr. 226/19.12.2017 a Consiliului local al orașului Ocna 
Mureș, așa cum a fost modificat și completat prin art.1 al Hotărârii nr.95/31.05.2018,  
          În temeiul art.36 alin. (9), art.45 şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215 din 23 
aprilie 2001, privind administraţia publică locală, actualizată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

        
         Art. 1. Se modifică art.1 al Hotărârii nr. 226/19.12.2017 a Consiliului local al orașului Ocna 
Mureș, așa cum a fost modificat și completat prin art.1 al Hotărârii nr.95/31.05.2018 privind cotele 
de carburanți aprobate pentru autorurismele aflate în dotarea Primăriei orașului Ocna Mureș, 
respectiv liniuța a treia a acelui articol care va avea următorul cuprins: 
 
     ”Art. 1. liniuța a treia: 
       -  autoturismul nou achizitionat, marca Skoda cu nr. de înmatriculare AB 60 CNA 
care deserveste toate serviciile publice si celelalte activităti din cadrul Primăriei 
orașului Ocna Mureș,  consumul lunar în limită maximă de  300 litri/ combustibil ” 

 
         Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
oraşului Ocna Mureș, Vințeler Silviu. 
         
        Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a 
contenciosului administrativ, actualizată.       
               Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mures.  
                                                                   
                                                      OCNA MUREȘ, 27.09.2018 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                         SECRETAR ORAȘ, 
 DAN CIPRIAN TECAR                                                                               NICUȘOR PANDOR       
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