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H O T Ă R Â R E A 

NR.11/2019 

Privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru 

autoutilitara Dacia Duster Comfort, avand numărul de identificare 

VF1HJD40X62429109,serie motor R085990 din dotarea proprie a unităţii administrativ 

teritoriale Oraș Teiuș 

 

 

Consiliul Local al oraşului Teiuş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie  

2019, ședință publică. 

Luând în dezbatere: 

           -proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de 

carburanţi pentru autoutilitara Dacia Duster Comfort, avand numărul de identificare 

VF1HJD40X62429109,serie motor R085990 din dotarea proprie a unităţii administrativ 

teritoriale Oraș Teiuș 

           -expunerea de motive nr.951/25.01.2019 la proiectul de hotarare privind stabilirea 

normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitara Dacia Duster 

Comfort, avand numarul de identificare VF1HJD40X62429109,serie motor R085990 din dotarea 

proprie a unităţii administrativ teritoriale Oras Teius 

-raportul de specialitate nr.952/25.01.2019  al Serviciului buget finanțe și serviciului 

tehnic 

-avizele nr.984/28.01.2019,1008/28.01.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș  

Având în vedere prevederile Legii nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, ţinând cont de abrogarea Pct. II din 

anexa nr.3 şi introducerea unui nou alineat prin care se stabileşte: Unităţile administrativ - 

teritoriale stabilesc normative proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei 

ordonanţe, prin hotărârea consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b , ale art. 45 alin. (2) lit a), precum şi ale art. 

115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

          Art.1.Se aprobă normativele proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru 

autoutilitara Dacia Duster Comfort, avand numarul de identificare VF1HJD40X62429109,serie 

motor R085990 aflat în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale oras Teius, în limită 

maximă de 200  litri motorina lunar.  
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         Art.2.Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul 

care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat aprobat. 

 

         Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Serviciul Buget-Finanţe  si serviciul  tehnic 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Teiuş.          

 

        Art.4.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

         Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Institutiei Prefectului judetul Alba, Primarului 

orasului Teius,serviciului buget finante,serviciului tehnic,dosar şedinţă,dosar hotărâri 

 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Teiuș,28 ianuarie 2019 

 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

     Consilier ing.LAZAR MIHAI OVIDIU                                       BARA  MARIA 
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