ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 32/30.01.2017
privind consumurile de combustibil auto
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 5 alin. (3) lit. și pe cele ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și
completările ulterioare, în special Legea nr. 258/2015;
- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) raportate la cele ale alin. (3) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 - (1) Se aprobă normativele de cheltuieli proprii cu privire la consumul lunar de
carburanţi , astfel: pentru autoturismul aflat in proprietatea Comunei Frecatei, cu destinatia de
„Autoritati publice si actiuni externe”, consumul lunar va fi stabilit prin dispozitia primarului
in functie de necesitate.
(2) Cheltuielile aferente normativelor prevăzute la alin. (1) se vor încadra în creditele
bugetare aprobate prin bugetul local cu această destinație, prin rectificari ulterioare ale
bugetului local.
Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei prin
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al acestuia..
Art. 4 - Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului comunei
Frecăţei şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei
Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 11 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
11 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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