JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 19/2019

privind aprobarea normativului de carburanți pentru autoturismul poliției locale a comunei Vetiș
Consiliul local al comunei Vetiș, județul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de
29.03.2019,
Luând în dezbatere :
Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Vetiş nr.
3.471/20.03.2019 prin care se propune consiliului local al comunei Vetiș stabilirea normativelor de
consum de carburanți pentru autoturismul din dotarea poliției locale a comunei Vetiș,
Având în vedere raportul Comisiei de specialitate economico-financiară, învățământ, culte și
activități social-culturale de pe lângă consiliului local Vetiș nr.3974 din 29.02.2019;
Ţinând seama de raportul Compartimentului de specialitate al Biroului buget, contabilitate,
impozite şi taxe locale şi achiziţii publice nr. 3.531 din 22.01.2019;
În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3), (4) și (5) și art.20 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale O.M.T.
nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile;
În baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia public locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 Legea privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se stabileşte normativul de consum de carburanți, cantitatea maximă a fi consumată ca
medie lunară pe an, pentru autoturismul aflat în dotarea poliției locale a comunei Vetiș astfel : 250
litri/lună.
Art. 2 Se abrogă poziția nr.1 din tabelul de la art. 1 al HCL nr. 8 din 30.01.2019 privind
aprobarea consumului mediu de carburanți și a normativelor de carburanți pentru autoturismele și
utilajele aflate în patrimonial comunei Vetiș.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Vetiș, prin
compartimentele de specialitate .
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată:
Birou buget, contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţi ipublice;
Primarului comunei Vetiș și
Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZÉNÁS BARNABÁS

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificatăşicompletată.
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