
  
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

                                                                    CONSILIUL LOCAL       
   

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți 

pentru autoturismele / utilajele UAT Gioseni , județul Bacău 
 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 
de  18.05.2020; 

 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr.CL/172 din 24.04.2020 , inițiat de primarul comunei ; 

 - referatul de aprobare nr.CL/171 din 24.04.2020 a primarului comunei , prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea tabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți 
pentru autoturismele / utilajele UAT Gioseni , județul Bacău; 

- raportul de specialitate nr.CL/170 din 24.04.2020, întocmit de către biroul contabilitate  , prin care 
se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

 - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Gioseni, înregistrate sub nr. CL/214/215/216 din 18.05.2020; 

- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/173 din 24.04.2020; 
  În baza prevederilor: 
- art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și 

completările ulterioare ; O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si 
institutiile publice, cu modificările și completările ulterioare;art.7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 

Luând în considerare: 

- referatul nr.1060 din 14.04.2020 , al viceprimarului comunei; 
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) , 
art.197alin.(1) ,(2),(4)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

  
Art.1.(1)  Se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți  

pentru autoturismele / utilajele UAT Gioseni , județul Bacău , prevăzut în forma prezentată în Anexa la 
prezenta hotărâre.  

(2)   Nu se consideră depășire la consumul de carburanți normat pe autoturism/ utilaj ,  
consumul care la nivelul anului se încadrează în limita consumului de carburant normat stabilit și 
aprobat , conform anexei precizate la alineatul 1 al prezentului articol. 

Art.2.    Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de catre primarul comunei , prin 
viceprimarul comunei și biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.3.       Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului 
Judetului Bacau , primarului și viceprimarului comunei, biroul  contabilitate  , precum si spre cunostinta 
publica , in conditiile legii .  

 

Președinte de ședință 
Consilier,       
Mihăeș Ianoș      Contrasemnează pentru legalitate                                                                 

        Secretar general  comună,      
        Cristina Sandu 

 
 
 
 
 
 
 

NR. 22 
din   18 mai  2020    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  13  voturi ,,pentru”  din  13  consilieri prezenți. 
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