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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.113.
Din data de 17.11.2015.

Privind stabilirea cotei lunare de carburanți
Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj;
-

-

Având în vedere:
expunerea de motive a primarulu nr.11583/16.11.2015;
raportul compartimentului de specialitat cu nr.11584/16.11.2015;
avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr.11585/16.11.2015;
prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
prevederile art.1 alin.(5) din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
prevederile art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.7 și art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabilește cota lunară de carburant pentru autovehicul din dotarea aparatului de
specialitate al primarului Comueni Crasna marca Volkswagen Passat, nr. de inmatriculare SJ 05
PCK, la 400 litri/lună/autovehicul.
Art.2. Se stabilește cota lunară de carburanți pentru autovehiculele din dotarea serviciilor
publice aflate în subordinea Consiliului local Crasna, la 300 litri/lună/autovehicul, conform anexei,
care face parte integrantă din prezenta.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei și serviciile
publice.
Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei Crasna;
- combartiment buget-contabilitate-resurse umane;
-site – ul: www.primariacrasna.ro;
-Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Solyom Alexandru-Ștefan

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia
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Anexa
la HCL nr.113
din data de 17.11.2015.

Cota de carburanți
aprobată
300 litri/ lună

Nr.
Crt.
1.

Denumire serviciu

Autovehicul

POLIȚIA LOCALĂ

Daewoo Nubira
cu nr. inmatricuare:
SJ-11-PCK.

2.

POLIȚIA LOCALĂ

3.

Serviciul public de asistența socială

300 litri/lună
Daewoo Leganza
cu nr. inmatriculare
SJ 20 PCK
300 litri/lună
Dacia Logan
Cu nr. de înmatriculare
SJ 09 CIA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Solyom Alexandru-Ștefan

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
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