
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
privind stabilirea normativelor proprii ale Primăriei Nucet pentru consumul

lunar de carburanți și convorbiri telefonice

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 29.12.2020, având
în vedere:

- raportul de specialitate al d-lui Ungureanu George Emilian, viceprimar comuna Nucet,
înregistrat sub nr. 10072/11.12.2020;
-referatul de aprobare al primarului localității înregistrat sub nr. 10074/11.12.2020 ;
-  prevederile art.1, alin. 5 din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate.

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1). Se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de
carburanți pentru autoturismele aflate în administrarea Primăriei Nucet, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           (2) Nu se consideră depășire de consum de carburanți normat de autoturism și mijloc
de transport, consumul care la nivelul anului se încadrează în limita consumului de
combustibil normat stabilit și aprobat conform anexei menționate la art.1.(1).
     Art.2. (1). Se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind convorbirile telefonice
– telefonie mobilă, telefonie fixă, servicii fax și internet – în sumă de 2300 lei/lună.
      (2) Nu se consideră depășire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile
care la sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin biroul
financiar contabil impozite și taxe și consilierul achiziții publice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al unității
administrativ teritoriale Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea în Monitorul oficial local.

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
       Daniela BARBU                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                   Elena Claudia POPESCU
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LISTA
CUPRINZÂND AUTOTURISMELE AFLATE
 ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI NUCET

Nr.
crt.

Tip autoturism Nr.
inmatriculare

Consum mediu Limita maxima
de litri/luna

1 Dacia Duster DB-08-XNZ 7,5 l/100km 200
2 Microbuz scolar Fiat Ducato DB-06-SKO 7,5 l/100km 250
3 Buldoexcavator NUCETDB162 5,2 l/h 100

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,
Daniela BARBU


