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HOTĂRÂRE
pri\ ind aprobarea consumului mediu lunar dc carburant pentru autoturismele şi utilajele aliate în dotarea Primăriei comunci

Sendriceni .judeţul Botoşani

Consiliul Locul al comunei Sendriceni. judeţul Botoşani. întrunii în şedinţa ordinara din data de 
29.01.2021;
A vând în vedere:

- referatul de aprobare al iniţiatorului proiectului de hotărâre nr. 7927din 28.12.2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 147 din 11.01.2021 ;
- avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului l.ocal Sendriceni 

în conformitate cu prevederile
- Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare:

- Ordonanţa nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Respectând prevederile:
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică. cu

modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 544/2001 privim  liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare;
A vând în vedere prevederile ;

- art. 129 alin. 14 .uri. 139 coroborai cu ari. 133 alin. 1 şi 134 alin. I Ut.a din OUG 57/2019 privind 
Codu[ administrativ;

în temeiul ari. 196 a lin ! Ut. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă consumul mediu lunar dc carburant pentru autovehiculele şi utilajele aflate în 

patrimoniul Primăriei comunei Sendriceni, conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre.

Art.2.(l) Peniru sezonul de iarnă (perioada 15 noiembrie -15 martie ), consumul mediu se 
majorează cu 15%.

(2 ) în funcţie de condiţiile climatice ,respectiv existenta unor temperaturi sub 0 grade 
Celsius sau a zăpezii ori poleiului .aplicarea normelor de iarnă se poale face şi în afara perioadei sus
menţionate. prin refarat justificat al şoferului .vizat de contabilşi aprobatdc primarul comunei 
Şcndriceni.judeţul Botoşani.

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Sendriceni 
.judeţul Botoşani prin compartimentele cu atribuţii în domeniul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.

Cotrasemnează pentru legalitate.
Secretar general IJAT,
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