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CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea unui normativ propriu de consum pentru parcul auto și utilaje 

aparținând Primăriei Comunei Mihai Eminescu 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit in 
ședința din data 11.04.2022, 

Luand in considerare Referatul de specialitate nr. 2746/01.03.2022 întocmit de șef-
serviciu al Serviciului financiar contabil, referatul de aprtobare al primarului comunei Mihai 
Eminescu, in calitatea sa de initiator, raportul de specialitate al Compartimentului juridic, precum 
si avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 1 alin. 2 şi 5 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, modificată și completată prin Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea 
O.G. nr. 80/2001, 

- art. unic pct. 1 și 6 din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 
80/2001, 

- art. 129 alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, 
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se stabilește un normativ propriu de cheltuieli privind consumul lunar de 
carburanţi pentru autoturismele și utilajele aparținând Primăriei comunei Mihai Eminescu, potrivit 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Nu se consideră depășire la consumul lunar de carburanţi normat pe autoturism, 
consumul care la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de carburanți normat stabilit și 
aprobat, conform anexei menționate la art. 1. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu, Serviciului 
financiar contabil. 

 
PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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