
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanţi la 

autovehicule şi utilaje aflate în dotarea Consiliului Local al comunei Coşna

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.6840 din 04.12.2019 al primarului comunei, raportul de 

specialitate nr.6858 din 05.12.2019 al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului;
- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism, înregistrat sub nr.7075 din 18.12.2019;

- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.7066 din 
18.12.2019;

Luând în considerare prevederile capitolului I din Ordinului Ministrului Transporturilor 
nr. 14/1982 pentru aprobarea Normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru 
automobile cu modificările şi completările ulterioare;

în baza prevederilor art.l alin.5 din Ordonanţa nr.80/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.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;

în temeiul art. 129 alin.l şi 2 litera ”c”, a rt.l39 alin.l şi 3 litera ”i” , art.196 alin.l litera 
”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.555 din 05.07.2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rtl.S e  stabilesc normativele proprii de cheltuieli privind consumul de carburanţi pentru 
autovehicule şi utilaje aflate în dotarea Consiliului local al comunei Coşna, judeţul Suceava, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt.2.0dată cu adoptarea prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare emise în acest 
sens, se abrogă.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei Coşna, împreună cu compartimentul financiar contabil.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica de către secretarul general al comunei 
Coşna, Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, precum şi persoanelor 
interesate, în termenul prevăzut de lege.

c o n t r a s e m n e a z ă ,
Secretarul general al comunei, 

Marian a l  van
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