
                                                                R  O  M  Â  N  I  A
                                            J U D E Ţ U L  S Ă L A J
                                        ORAȘUL  ŞIMLEU  SILVANIEI
                                               CONSILIUL  LOCAL

                          

                                                                                         HOTĂRÂREA NR.110
                                                                     din 30.11.2015

privind  aprobarea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele ce fac parte din
parcul auto al Primăriei orașului Șimleu Silvaniei 

 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  publică în data
de 30 noiembrie 2015; 

Având în vedere Expunerea de motive nr.15868/2015 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei,
Raportul de specialitate nr.15869/2015 al Direcției Economice, Avizul Comisiei pentru programe de
dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,  servicii,  comerţ  şi  agricultură  şi  Avizul  Comisiei
pentru  amenajarea teritoriului  şi  urbanism,  administrarea domeniului  public  şi  privat,  realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor şi arhitectură a Consiliului Local;

În baza prevederilor  OG nr.80/2001  privind stabilirea unor normative de cheltuieli  pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare şi ale
art.  36  alin.2  lit.d,  alin.6  lit.a  pct.14  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
         În temeiul  art.45 alin 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                 HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă consumul lunar de combustibil pentru autoturismele ce fac parte din parcul
auto al Primăriei orașului Șimleu Silvaniei cu următoarele limite  de consum: 

 pentru autoturismul DACIA DUSTER înmatriculat cu nr. SJ-06-HTC un consum maxim
de 250 litri/lună

 pentru celelalte autoturisme un consum maxim de 125 litri/lună/vehicul.
Art.2.  Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul  oraşului

Şimleu Silvaniei şi Direcţia  Economică.
Art.3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi compeltările ulterioare.
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:
         - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei
         - Prefectul Judeţului Sălaj
         - Direcţia Economică
         - dosar hotărâri.
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