ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.5/2020
privind aprobarea normativului pe anul 2020 pentru cheltuielile privind
consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele
aparținând Primăriei comunei Ciumani

Consiliul Local Ciumani,
Văzând referatul de aprobare si proiectul de hotărâre nr.7/2020 prezentată de
Primarul comunei Ciumani , privind aprobarea normativului pe anul 2020 pentru cheltuielile
privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând
Primăriei comunei Ciumani,
luând act de raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate din
aparatul de specialitate al primarului comunei Ciumani nr. 7/2020 și avizul consultativ
favorabil al Comisiei pentru activități economico-financiare nr. 7/2020;
Luând în considerare prevederile:
 Art. 1 alin. (5) și art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice, cu
modificările și completările ulterioare,
 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea
nr.33/2011;
 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 3/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală,
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4) litera a), art.133 alin.(1),
art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ,

H O T Ă R E Ș T E:
Art.1 Se aprobă normativul pe anul 2020 pentru cheltuielile privind consumul lunar
de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei
Ciumani, inclusiv al SVSU Ciumani, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale şi a referendumurilor,
consumul de carburanţi aferent autoturismului SKODA , având număr de înmatriculare HR 17
CSO se suplimentează cu 25% pentru o perioadă de 2 luni de zile înaintea datei la care au
loc alegerile sau refrendumul.

Art. 3 Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicule
consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport de
numărul total de autovehicule.
Art. 4 Pentru deplasări în delegaţie, în ţară şi străinătate, se aprobă consumul de
carburanţi necesari în raport de km. şi consumul normat de carburanţi /tipul de autovehicul
înscris în norma de consum /suta de km. Justificarea se va face prin documentul de
transport persoane /marfă şi F.A.Z. ( fişa activităţii zilnice).
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Ciumani și Compartimentul de contabilitate al Primăriei comunei Ciumani.
Art. 6 Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei, se comunică
Primarului, compartimentului contabilitate, Instituției Prefectului județului Harghita și se
aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Benedek Árpád

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
17 februarie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

