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28 Martie 2017

privind stabilirea cotei lunare de carburanţi lichid pentru microbuzul pentru elevi de
la Scoala gimnaziala – Aurelia și Lazar Cosma -Treznea

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Intrunit în ședință ordinară

Având în vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Oros Cristian primarului şi Referatul de

specialitate privind stabilirea cotei lunare de carburanţi pentru autovehiculele din
dotarea Primăriei TREZNEA înregistrat sub nr. nr. 4025 din 24.05.2016 întocmit de
d-ul Romitan Camil-Vasile viceprimarul comunei ;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local care este favorabil
- prevederile 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;

- 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 ;

- prevederile art.36,alin.2, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală ,republicată , cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se stabileste cota lunara de carburant lichid (motorină) pentru

microbuzul pentru elevi de la Scoala gimnaziala – Aurelia și Lazar Cosma –Treznea
cu un consum 12 litri /100km, o cantitate de 50 litri/lună

Art.2 Cu ducera la îndeplinire a preșentei se înredintează d- ul OROS
CRISTIAN primarul comunei și compartimentul contabilitate

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituția pefectului judetului Sălaj
- Primarul comunei
- Compartimentul contabilitate
- Dosar hotărâri
- Dosar de ședință

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
SIMOC ȘTEFAN SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN

Consilieri prezenţi : 9
Consilieri absenti :
Voturi pentru ...9
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