
R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L SUCEAVA 

C O M U N A C O Ş N A 
CONSILIUL LOCAL 

II O T Â R Â R E 
privind stabilirea normativului privind consumul lunar (le carburanţi pentru autorturismul 

Dacia Duster, aliat în proprietatea Primăriei comunei Coşna 

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 
Analizând expunerea de motive nr.4950 din 05.09.2016 a primarului comunei Coşna, 

raportul nr.4951 din 05.09.2016 al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Coşna şi raportul nr.5165 din 20.09.2016 al comisiei pentru pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului loca l ; 

Având în vedere prevederile: 
-art.l alin.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-HCL nr.88 din 7 decembrie 2015 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli 
privind consumul de carburanţi la autovehicule şi utilaje aflate în dotarea Primăriei Coşna: 

-Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri cu modificările şi completări le ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.6 aiin.3 şi art. 30 alin.l litera „c" din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera „a", art.45 alin.l şi art.l 15 alin.l litera „b" din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificări le şi completări le ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

A r t . l . l . L a data adoptării prezentei hotărâri, se stabileşte normativul propriu privind 
consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul Dacia Duster, aflat în proprietatea Primăriei 
comunei Coşna, judeţul Suceava, la 266 litri motorină/lună. 

2.La aceeaşi dată îşi înceteză aplicabilitatea consumul de carburanţi stabilit prin HCL 
nr.88 din 7 decembrie 2015 pentru Dacia Logan. 

Art.2.1.Persoana nemulţumită se poate adresa autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la data comunicării actului administrativ, în vederea revocării în tot, sau în parte, a 
acestuia. 

2. împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor al in.( l) , persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legea nr.554/2004 
a contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 

Art .3.Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Coşna, Serviciului 
Financiar contabil, impozite, taxe, gestionare bunuri, asistenţă socială, administrativ, utilităţi 
comunale, transport şcolari, primarului comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru 
controrul d t ^ g a l i t a t e în termenul prevăzut de lege. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, C O N T R A S E M N E A Z Ă , 

Toloş SiiViu \ " Secretarul comunei, 
+ , Mariana Ivan 

Coşna, 26 septembrie 2016 


