
    ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                   
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 27 /2019      
Privind stabilirea cuantumului lunar de carburanţi pentru autoutilitara din

dotarea Consiliului local al comunei Valea Crişului

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 12.04.2019
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului comunei Valea

Crişului privind necesitatea stabilirii cuantumului lunar de carburanţi pentru autoutilitara din
dotarea Consiliului local al comunei Valea Crişului

Văzând rapoartele compartimentului de contabilitate, a comisiei de specialitate buget-
finanţe, avizul secretarului comunei Valea Crişului ;

În baza şi în executarea:
- prevederilor art 1 alin (3) din O.G. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare,
-  prevederilor  Legii  nr  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare

 În temeiul art.  36 alin 2 lit. a , art. 46 alin. 1, art. 45 alin. 1  şi art 115 alin 1 lit b din
Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,   cu  modificările  şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1 Se aprobă 250 l cuantum lunar de carburanţi pentru autoutilitara din dotarea
Consiliului local al comunei Valea Crişului, începând cu data de 1 mai 2019 . 

ART. 2 Dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 38/2010
privind  stabilirea  cuantumului  lunar  de  carburanţi  pentru  autoturismul  din  dotarea
Consiliului  local  al  comunei  Valea  Crişului,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  se
abrogă.
           ART. 3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Compartimentul
de contabilitate, impozite și taxe precum și primarul comunei Valea Crişului. 

Valea Crişului, la 12.04.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
           SECRETAR

  PARA MAGOR-RÓBERT               PANAITE ANA-DIANA
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