ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA RĂDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 52/2016
privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autospeciala ambulantă break ,
marca DACIA 1310 care face parte din parcul auto al Primăriei comunei Rădeşti

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDEŞŢI, JUDEŢUL ALBA, întrunit în şedinţa
ordinară din 31.10.2016,
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Rădeşti nr. 43 din 30 septembrie 2016 privind preluarea prin transfer ,
fără plată , a autospecialei ambulantă break , marca DACIA 1310 din proprietatea Penitenciarului
Bârcea Mare în proprietatea privată a comunei Rădeşti, jud.Alba
- Raportul nr. 2754 din 19.10.2016 al aparatului de specialitate al primarului comunei Rădeşti ;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 , 2 şi 3 ale Consiliului Local Rădeşti .
În conformitate cu prevederile:
-art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi „d” coroborate cu alin.(4) lit.”a” şi alin.(6) lit.„a” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 1 alin.(5) din Legea nr.258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice,
În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă normativul propriu de cheltuieli pentru autospeciala ambulantă break , marca
DACIA 1310, care face parte din parcul auto al Primăriei comunei Rădeşti , respectiv consumul lunar
de carburanţi în limita maximă de 200 litri/lună, începând cu luna noiembriembrie 2016.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul
Primariei comunei www.primariaradesti.ro
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Rădeşti şi compartimentul financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Rădeşti .
Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţului Alba;
Primarului comunei Rădeşti;
Compartimentului Financiar contabil ;
Se afişează la sediul Primărieicomunei Rădeşti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 7 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă
77,7 % din numărul consilierilor în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ
secretarul com.Rădeşti
CRIŞAN IULIA

