
privind apro
unele a

Consiliul I

AvAnd in vedere orevede
pentru autoritatile admin istra{iei

linAnd cont de expunerea
LuAnd act de raoortul de

Margareta, Inspector Gestiune
carburanti pentru unele autoturis

LuAnd act de avizul comisiil
In temeiul art, 36 alin.(2) lit.

privind administratia publica local

Art. 1-Aproba consumul I

autoturisme:
.DACIA DUSTER 2 LAU
-DACIA NOUL LOGAN LAU
-DACIA DROP ( papuc)

Art,2-Cu data prezentei ho

Art"3-Primarul orasului Bic
o va comunica persoanelor gi auto

ROMANA
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oRA$IJL BTCAZ

PRIMAR

HOTARARE
rea consumului lunar
risme din parcul a

al oragului Bicaz j
le O.G. nr,80/2001 privi

blice 9i institutiile publi

motive a primarului
pecialitate nr. 4096 di

umente, administrativ,
din parcul auto al o

de specialitate;

), art,45 alin,(1) gi art,

, republicata, cu modifi

norAnAqre:

ar de 250 litri carbu

110 E 4X4 VU;
ATE 0,9 90 CP ;

ri, orice alte dispozitii
va duce la indeplinire

itatilor interesate.
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Proiect nr. 5

Aviz Comisia Economica

e carburan{i pentru
al Oragului Bicaz

lNeamt;
stabilirea unor normative de cheltuieli

cu modificarile u lterioare:
gului Bicaz, domnul Nicolae Salagean;
14.04.2016, prin care doamna Asavei
olicita aprobarea consumului lunar de
ului Bicaz;

5 alin (1) lit a) din Legea nr21512001
rile ulterioare,

t/luna, pentru fiecare din urmatoarele

ontrare se abroga.

ezenla hotarare, iar secretarul oraqului
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XPUNERE DE M TIVE

de hotdrdre nivind stabilirea c nsumuluila proiectul
pentru

lunar de
oragului

carburanti
Bicazautoturismel ce deservesc pa ul auto al

Prin proiectul de ho iirdre supus erii plenului Consiliul Local se
propune stabilirea consu ului lunar de ca ranli pentru autoturismele ce

proprietatea sadeservesc parcul auto al o gului Bicaz aflate
Proiectul de hotardr este fundament din punct de vedere juridic pe

a unor normative de cheltuieliprevederile OG nr.8012 1, privind stabilir
pentru autoritdtile admini
Legea nr. 25812015 car
administrative teritoriale a

a propriilor cheltuieli privit
din parcul auto,

carburant aferent fiecirui
un nivel de 125 I pe lund,
impuse prin noile reglem

ra!iei publice gi in
la a11. 1, alin(5),

re la consumul d

itutiile publice, modificatd prin

stabilegte in sarcina unitdtilor
rea autoritalii deliberative locale
carburant pentru autoturismele

obarea prin hotir

PAnd la data intrir in viooare a Le ea nr. 25812015 consumul de

ntari in materie si a rezolvdrii tuturor oroblemelor
ad mi n istrativ gospoddreqti in cadrul UAT Bi care se intinde pe o suprafatd
de 149 km', avAnd arond
lzvoru Muntelui, Potoci $i

te in componen{a a gi cele patru sate: lzvoru Alb,

intruc0t la trei din aceste s te drumurile de a es sunt forestiere.
d) 9i alin(5) lit (a) din Legea

republicatd cu completdrile
Conform prevederii iart 91 alin(1) lit,

administratiei publice lo ale nr 2151200
ulterioare, potrivit cdrora i
asigurdrii cadrului necesa
privind: serviciile sociale,
persoanelor vdrstnice, cu rd, situa!ii de urge

Constatdnd cd sunt
oportunitate, propun Cons
conlinutul prezentat in pro

indeplinite conditiil

ecu. Accesul in e zone este destul de dificil

atribu{iile Primdrie oragului Bicaz ii revine sarcina
rviciilor publice de interes localpentru furnizarea

proteclia copilului, a persoanelor cu handicap, a

LCl.

utoturism din dota
n vederea ducerii

iului Local Bicaz a
ol

ea oragului Bicaz era stabilit la
indeplinire a obliga!iilor legale

de legalitate, necesitate gi de
ptarea unei hotdrAri in forma gi

Nicolae\Sdldqea

\
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la proiectul de hotdr0re Priv

autoturismele

in conformitate cu P

orivind administralia Publi

ulterioare, Consiliul Lo

functtonarea aparatului de

de interes aflate sub autort

in acest sens, are co

autovehiculele care dese

P.rin prevederile Leg

nr 80/2001, Privind stabil

administra{iei Publice 9i i

prin care se disPune co

consum de carburanli Pri

din autovehiculele, aflate

Propunerile de nor

auto ProPriu s-au funda

pAnd la intrarea 
,in vigo

Consiliului Local B\caz r

de 250 I combustibil

Oragului Blcaz, fdrd a se

pe autoturism consumu

combustibilului normat lu

Fata de cele de

dispozitiile legale Tn vigo

intocmtt,
Asavei Margareta
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carburanli Pentru
Blcaz

nd stabilirea consu

,tr

,-rr:z'

ului lunar de

to al oragului

cu modificdrile 9i comPletdrile

ibu{ii Privind organizarea Er

lui Bicaz 9i a serviciilor Publice

deservesc Parcul

evederile art. 91 lin(1) din Legea nr' 21512001,

locald, republicat

I indeplineqte at

pecialitate al oraq

ea sa,
petenta de a stabi i consumul de carburanli Pentru

sc oarcul auto Pro

i nr. 25812015, a f t modificata 9i comPletate OG

rea unor normatlv de cheltuieli pentru autoritalile

in introducerea la art. 1, alin(5)tituliilor Publice, P
a stabili normative ProPrll oepetenla dePlind d

HotdrAre a Consil ului Local Pentru autovehiculele

ub autoritatea oras lui Bicaz,

i pentru autovehiculele Parculul

ormative existente 9i aPlicabile

e a OG nr, 80/20 1. in aceste condilii Propunem

ocarea vechiului L qi aprobarea consumului lunar

re autoturism dinr ProPrietatea

ative de carbura

entat pe vechile

lund pentru

nsidera dePSgire

care, la nivelul

consumul de carburanli normat

anului se incadreazd in limita

ar, rapotlat la 12 lu i pe an,

i sus consider cd ezentul Proiect se incadreazhin

re gi poate fi suPus zbaterii Consiliulr.ri Local'


