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HOTARARE
privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburant
pentru autoturismele/utilajele primariei comunei Valcelele, judetul Calarasi, pe anul 2021
Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru
din data de 29.01.2021

AVAND IN VEDERE :
•
•
•
•
•

Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Valcelele nr 214/26.01.2021;
Raportul compartimentului Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Valcelele nr
213/26.01.2021;
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 3/19.01.2021 si
procesul verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 1/19.01.2021;
Prevederile art. 1 alin.(5) din OUG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile art. 129 alin. 1 si art. 140 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
Administrativ;
În temeiul art 129, art. 133 alin 1, alin 2 lit a), art. 134 alin. 1 lit. a), art 196 alin 1 lit
a). din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE
Art.1 (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de
carburanti pentru autoturismele, mijloace de transport si alte utilaje detinute de UAT
comuna Valcelele,judeţul Călăraşi, conform Anexei 1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.
(2) Nu se considera depasire la consumul de carburanti normat pe
autoturism, mijloc de transport si utilaj, consumul care, la nivelul anului, se incadreza in
limita consumului de combustibil normat, stabilit si aprobat, conform anexei mentionate la
art. 1alin.(1).

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul
comunei Valcelele si compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
comunei Valcelele, judetul Calarasi. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice
dispoziție contrară se abrogă.
Secretarul comunei Valcelele va comunica prezenta hotărâre, conform legii,
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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