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HoTARAREA Nr. o8/28.0 1.2021

privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primiria
comunei Roscani si Serviciului
de Gospodarire comunara subordonate consiriurui Local Roscani, pentru
inui ioir

consiliul Local al comunei Roscani intrunit in gedinla ordinari din data

de 28.01.2021;

Avind in vedere:
Referatul de specialitate nr. 513129.12.2020 inaintat de dl viceprimar al comunei Roscani prin
care solicita necesitatea stabilirii unor normative proprii de cheltuieli pentru primdria
comunei
Roscani si Serviciului de Gospodarire Comunala subordonate consiliului Local Roscani, pentru
anul
2021:
Referatul de aprobare nr. 514t21.01.2020 initiat de primarului comunei Roscani prin care
solicita stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primiria comunei Roscani Serviciului
9i
de Gospodarire comunala subordonate consiliului Local Roscani, pentru anul 2021;
Raportul compartimentului de specialitate nr. 513129.12.2020 initiat de expert contabil
d-na
Violeta Mititelu ;
Prevederile art. 1, alin. (5) din Ordonantei Guvernului nr.80i200'l privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritetile administratiei publice si institutiile publice, cu modificirile gi
completerile ulterioare;
Ordonanla nr. 1612018 pentru modificarea gi completarea Ordonanlei Guvernului nr. 80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritdtile administraliei publice
gi instituliile
publice;
Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile gi completdrile ulterioare;
Avizul comisiei de specialitate nr. ldin cadul Consiliului Local al comunei Roscani, aviz emis
in temeiul prevederilor art 136 atin (8) litera c) si art'141 alin (12) din ordonanla de Urgenld
a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
Prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionalS in administratia publici, cu
modificirile si completerile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 54412001 privind liberal acces la informatiile de interes public;
Dispozitiile art. 87, atin. (5), art. j 29 , atin. (2), tit. d) si atin. (7), din codut Administrativ,
aprobat prin OUG 57120'19:
ln temeiul prevederilor art.139 alin.1), si art.196 (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57 t2}1g privind Codut
administrativ, cu modificirile 9i completirile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art.

I

(1) Pentru anul 2021 , se stabile$te normativul propriu de cheltuieli privind consumul
lunar de carburanli pentru autovehiculele aflate in dotarea Primdriei comunei Roscani si a
Serviciului
de Gospodarire comunala din subordinea consiliului Local Roscani, dupa cum urmeaza:

>

Autotuism Dacia Duster

-

consum mediu lunar 250 litri motorina;

D

Tractor

-

consum mediu lunar 150 litri motorina;

D Buldoexcavator - consum mediu lunar 4SO Litri motorina;
'> Motounelte - 20 litri benzina;
(2) Nu se consideri depdslri la consumul de carburanli normat pe autovehicule, consumul
care, la nivelul anului, se incadreazS in limita combustibilului normat in raport de numerul total de
autovehicule.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hoterari se incredinleazi Primarul comunei

Roscani li

compartimentul contabilitate din

cadrul

institutiei.

Art. 3 Prezenta hotdrdre poate fi contestate in termen de 30 de zile la instanta de contencios
administrative competentS, in conditiile Legii nr. 554t2004 - legea contenciosului administrativ,
modificate

completate.
Prezenta hotdrdre se comunicd Primarului comunei Roscani 9i lnstitutiei prefectului
Judetul lasi, in vederea exerciterii controlului de legalitate.

Art.4

-

Contrasemneaze pentru legalitate,
Secretar General, Petcu Mihaela
(semnatura)

$il,!ilz
Hotirarea afost adoptate cu votul a 10 consilieri ,,pentru,,,

0,,impotrive",'

0,,abtineri".
Nr. consilieri prezenti: 10
Nr. consilieri in functie: 10

