
 
 

 
   HOTĂRÂREA Nr.36  

Din  26 noiembrie 2019  
privind stabilirea cotei privind stabilirea cotei  lunare de carburanţ pentru autovehiculul DACIA LOGAN  

din dotarea Primăriei TREZNEA  . 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
Intrunit în ședință ordinară 

  
Având în vedere : 
- Referatul de aprobare întocmit de d-ul Oros Cristian a primarului nr. 4071 din  22.11.2019  şi 

Raportul  de specialitate privind stabilirea cotei lunare de carburanţi  pentru autovehiculele  din dotarea 
Primăriei TREZNEA, întocmit de d-ul Romitan Camil-Vasile viceprimarul comunei ; 
 - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea,  care este favorabil ; 
 In conformitate cu prevederile : 

-  art.1 alin.5 și anexa nr.3 din O.G nr. 80/2001  privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, modificată şi completată prin Legea nr. 
258/2015 ; 
          -  art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, ale 
Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;  

- art.129.(1) , alin.(4) lit.a  din OUG Nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
In temeiul art.139, alin.(3) și art.196,alin.(1) lit.a din OUG Nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

     Art.1 Se stabileste cota lunara de carburant  (motorina ) pentru autoturismul DACIA LOGAN din 
dotarea Primăriei comunei Treznea astfel : 
- Dacia Logan pe motorina cu un consum de 7 litri/100 km ; 
- 2100 km  parcursi și un consum de 150  l motorina ; 

 Art.2 Cu ducera la îndeplinire a preșentei se înredintează d-ul Romitan Camil-Vasile 
viceprimarul comunei și compartimentul contabilitate 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la  : 

- Instituția pefectului judetului Sălaj 
- Primarul comunei 
- Compartimentul contabilitate 
- Dosar hotărâri 
- Dosar de ședință 
-  www. primariatreznea.ro. 

 
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ                                 
SIMOC STEFAN                                SECRETARUL GENERAL UAT 
                                        BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN   
Consilieri prezenţi : 7 
Consilieri absenti :2  
Voturi pentru 7 
Voturi împotrivă –                                                                                                          
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI TREZNEA 
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