
COMUNA SĂSCIORI
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 109/2020  
 privind stabilirea normativelor proprii pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a

unităţii administrativ teritoriale Comuna Săsciori

Consiliul Local al comunei Săsciori, județul Alba, întrunit în ședință- extraordinară- în data 
de 15 decembrie 2020;

Luând în considerare:
-Proiectul de Hotărâre  privind stabilirea normativelor proprii pentru autovehiculele aflate în 

dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale Comuna Săsciori;
-Referatul de aprobare la Proiectul de Hotarare privind stabilirea normativelor proprii pentru

autovehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale Comuna Săsciori;
 -Raportul de specialitate  intocmit de dl. Petra Sorin- Șef SVSU și coordonator transport, în 

cadrul Primăriei comunei  Săsciori prin care propune stabilirea normativelor proprii pentru
 autovehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale Comuna Săsciori;

-Referatul constator întocmit de viceprimarul com.Săsciori-NICOARĂ GHEORGHE;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1-buget-finanțe;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 juridică;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr.258/03.11.2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice
       În temeiul prevederilor art.129 (1) coroborat cu art.196 (1) lit. “a” din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E:
   

Art.1. Se aprobă cota de carburant de 500 l motorină/lună și cota de 100 l de ADEBLU   
/lună pentru  tractorul nou achiziționat,  cu număr de înmatriculare :Săsciori AB 321, aflat în 
dotarea Primăriei  comunei Săsciori.

Art.2. Primarul comunei Săsciori și compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei 
Săsciori  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.Prezenta se comnică:
                   -Institutiei Prefectului – județul Alba;
                   -Primarului comunei Săsciori;
                   -Compartiment contabilitate din cadrul Primăriei Săsciori.

 Săsciori la  15 decembrie 2020
      Președinte de ședință,                                                  Contrasemnează 
         Consilier,                                                          p.  Secretarul general al comunei ,          

CIBU ȘTEFAN      ILEA MARIA MONICA      

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile, valabil  exprimate, care reprezintă 100
% din numarul consilierilor în funcție  si 100 %  din numarul consilierilor prezenți.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___voturi favorabile, valabil  exprimate, care reprezintă _____% din numarul 
consilierilor în funcție  si  ______%  din numarul consilierilor prezenți.


