
 
 

      HOTĂRÂREA NR.188 
         PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOTURISMELE 

AFLATE IN DOTAREA  SERVICIILOR  PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL 
PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA SI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN 

SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
26.11.2015; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru 
autoturismele aflate în dotarea serviciilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Tulcea şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, proiect din 
iniţiativa viceprimarului;  

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
32661/ 20.11.2015 şi raportul comun întocmit de Direcţia Economică, Biroul Achiziţii publice, Activităţi 
comerciale, Informatică  înregistrat sub nr. 32463 din 19.11.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
In conformitate cu Legea nr. 258/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si 
institutiile publice; 

În baza dispoziţiilor art.10, art. 36 alin. (9) din Legea nr.215 /2001 privind Administraţia Publică 
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin.(1) şi (6) şi art.49 alin.(1) şi (2) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 ART. 1 Se aprobă consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele aflate în dotarea 

serviciilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi ale instituţiilor publice 
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, de 150 litri / luna / autoturism. 

ART. 2 Nu se va considera depasire la consumul de carburanti normat pe autoturism, consumul 
care la nivelul anului se incadreaza in limita consumului de combustibil normat in raport cu numarul 
total de autoturisme. 

ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică, 
Biroul Achiziţii publice, Activităţi comerciale, Informatică, Serviciul Impozite si Taxe,  Ansamblul artistic 
„Baladele Deltei”, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de asistenţă şi 
Protecţie Socială, Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu si Unitatile de invatamant 
subordonate Consiliului Local. 

ART. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
      
     Hotărârea a fost adoptată  cu 10  voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 
 
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 p. SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
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