
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

   H O T Ă R Â R E A NR. ___17__/2018
PRIVIND STABILIREA UNOR NORMATIVE DE CHELTUIELI ALE COMUNEI TOMESTI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,JUDETUL HUNEDOARA;
Având în vedere  

- expunerea de motive nr. 3/17 /07.02.2018 a Primarului comunei Tomesti prin care  propune aprobarea
unor normative de cheltuieli ale Comunei Tomesti si Proiectul de hotarare nr.11/2018 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli ale Comunei Tomesti ;
- raportul compartimentului de resort nr.4/17 din 07.02.2018
- avizul favorabil al Comisiei  de  specialitate pentru programe de dezvoltare economico 
socială,buget,finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr. 5/17 din 27.03.2018
             În conformitate cu prevederile articolului unic pct.1 din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
             În temeiul prevederilor  art. 7 alin .2  din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala,  a 
Legii nr. 544/2001  privind liberul acces la informatiile de interes public,  al art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 2 
lit. a, art. 49 şi art. 115 alin.1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se stabileşte limita maximă a cheltuielilor de protocol la 45 lei / persoana in cazul organizarii de 
mese oficiale; 
Art.2. Se stabileşte numărul maxim de 1 autoturism  aparţinând parcului propriu al Comunei Tomesti
pentru care se stabileste un consum maxim lunar de carburanti de 200 litri /luna .
Art.3. Se stabileste pentru microbuzul scolar FIAT DUCATO un consum maxim lunar de carburanti de 
160 litri/luna.
Art.4. Se stabileste pentru Tractor U 650 apartinand parcului propriu al comunei Tomesti un consum 
maxim lunar de 100 litri/luna .
Art.5. Se stabileste pentru buldoexcavator FIAT BENFRA apartinand parcului propriu al comunei 
Tomesti un consum maxim lunar de 200 litri/luna .
Art.6. Se stabileste pentru basculanta VOLVO apartinand parcului propriu al comunei Tomesti un 
consum maxim lunar de 200 litri/ luna .
Art.7. Se aprobă redistribuirea consumurilor aprobate de la o luna la alta in care se înregistrează 
economii  fara a se depăşeşi media cotei lunare pe an, în situaţii motivate prin km. parcurşi în luna 
respectivă si prin  fisele activitatilor zilnice.
Art.8.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte compartimentul  buget finante din
cadrul Primariei comunei Tomesti . 
Art.9. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform  Legii nr. 554/2004 la Tribunalul Hunedoara in 
termenul prevazut de lege .
Art.10. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Comunei Tomesti ;
- Compartiment buget finante .

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZA
                 BORZA TRAIAN                                                                        SECRETAR,

                                      Giurgiu Sanda 
        

            Tomesti , 28.03.2018 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de: __9____ voturi
„pentru”   ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.


