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HOTARAREA NR. 08/31.01.2022

rivind stabilirea consumului lunar de

carburanti pentru autovehiculele care deservesc
parcul
Primariei orasului Ovidiu,
anul
2022
pentru

auto al

Consiliul Local al
ora_ului Ovidiu întrunit în _edinta ordinar
pe data de 31.01.2022,
Luând în discuie:

Proiectul

de

hotarare

1587/25.01.2022 privind stabilirea consumului lunar de
carburanti
care deservesc
parcul auto al Primariei orasului Ovidiu;
Referatul de aprobare
nr.1371/20.01.2022 al domnului primar al ora_ului Ovidiu,
George Scupra,
Raportul serviciului de specialitate ADPP Utilitati
Publice nr.1586/25.01.2022 din cadrul
nr.

pentru autovehiculele

Primriei ora_ului Ovidiu;

Raportul nr.972/14.01.2022

al DPAS Ovidiu referitor la
activitatile

implica

deplasarile
autovehiculelor institutiei
Referatul de necesitate al Serviciului Public
Politia Locala Ovidiu nr. 973/14.01.2022 referitor
cantitatile de combustibili estimate
pentru desfasurarea activitatii
Avizul de legalitate al secretarului

care

cu

la

specifice;

general;

Avizul Comisiei de

specialitate

nr.2 din cadrul Consiliului Local al orasului

Tinand cont de:

Prevederile Ordonanei
pentru autoritile

Guvernului

administraiei

ulterioare;

Ordonana

80/2001

privind stabilirea unor normative de cheltuieli
publice _i instituiile publice, cu modificrile _i completrile
nr.

16/2018 pentru modificarea _i
completarea
stabilirea unor normative de cheltuieli
nr.

Ordonanei Guvernului nr. 80/2001
administraiei publice _i

privind
pentru autoritile
instituiile publice;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanele
publice locale, cu
ulterioare;
I n temeiul
din

Ovidiu;

modificrile

_i

completärile

SNOD

art. 129

Ordonana

de

pct. (1), pct. (2) lit. "b", coroborat

urgen

a

Guvernului

nr.

57/2019

cu

pet. (4, lit"d" _i aart.96, pet. (1), lit."a"

privind Codul administrativ
I

N

HUTA RA

T E:

Art.1 (1) Pentru anul 2022, se stabile_te normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de
carburanti pentru autovehiculele aflateîn dotarea Prim riei

orasului Ovidiu, conform Anexei nr. .

un consum
se aprob
_i în alte localiti,
de
suplimentar de carburani necesari în raport cu numärul de km _i consumul normat de carburani/tipul
întocmite de c tre
autovehicul înscris în norma de consum/suta de km, conform referatelor de specialitate
de ordonatorul principal de credite.
persoana care are în dotare autovehiculele sau mijloacul auto, _i aprobate

(2) Pentru activiti

Justificarea se

va

la baza decontrii

(3) Nu
nivelul

anului,

face

pe

raza

orasului Ovidiu

prin documentul de transport persoane/marf _i

FAZ

(fi_a activitii

zilnice),

ce vor

sta

lunare a consumului de combustibil;
se

se

consider

dep_iri

judejul Constana, _i celorlali

Prezenta hotarare

a

carburani

la consumul de

normat

în limita combustibilului normat în raport

încadreaz

Secretarul ora_ului Ovidiu

prezenti din

specifice,

va

comunica prezenta hot râre

factori interesati, în termen

fost aprobata

cu

ora_ului Ovidiu, Instituiei

Prefectului-

legal.

unanimitate de voturi

totalul de 17 consilieri locali alesi în

PRE^EDINTE DE ^EDIN
DUMITRU DORU

Primarului

consumul care, la
pe autovehicule,
de numrul total de autovehicule.

"pentru" de

c tre

cei 12 consilieri locali

funcie.

ANE
OVIDiD

LINTA
ULOC
L O

CONTRASEMNEAZ

SECRETAR GENERAL UAT,
ANTONIE, LAURA - ELENA

