
ROMANIA 
JUDETUL                  BUZAU 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI GURA TEGHII 
 

H O T A R A R E 
privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant  

necesar autoturismelor  din proprietatea U.A.T. Gura Teghii pentru  anul 2020  
 
                           Consiliul local al comunei Gura Teghii,judetul Buzau 
                            Avand in vedere : 
                            - referatul de aprobare al d-lui Bacneanu Gheorghe , primar , inregistrat 
                           la  nr.476/23.01.2020; 
                           -  raportul  compartimentului de resort   din cadrul aparatului de 
                         specialitate al primarului comunei  inregistrat la nr.475/23.01.2020; 

-  avizul  favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local  pentru  
programe de dezvoltare economico-sociala buget-finante administrarea 
bugetului privat al comunei ,agricultura gospodarire  comunala ,protectia 
mediului ,servicii si comert  inregistrata la  nr.705/30.01.2020; 
- prevederile art.1 alin.(5) din  OG nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative  de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si 
institutiile publice ,cu modificarile si completarile ulterioare  ; 
- prevederile normativului AND525-2013 ; 

         În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b) , alin.4  
                        lit.a) , art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din  Ordonanța de 
                        Urgență a  Guvernului nr.57/2019 privind Codul  administrativ, 
   

H O T A R A S T E : 
 

                 Art.1 Se aproba   plafonul maxim pentru consumul de carburant necesar 
autoturismelor  din proprietatea U.A.T. Gura Teghii pentru  anul 2020, dupa cum urmeaza: 

- Dacia Duster  si   autoutilitara Dacia Papuc  =  375 litri/luna . 
                 Art.2  De realizarea prezentei hotarari răspunde d-l Bacneanu Gheorghe  , 
primarul comunei si d-na Petre Mihaiela  ,inspector .  
                 Art.3 Secretarul  comunei va asigura  comunicarea   prezentei  hotarari 
autoritatilor  si persoanelor interesate .  
         Nr.7                                            Presedinte de sedinta,               Contrasemneaza 
         Data 30.01.2020  
         GURA TEGHII                                    Banu Emil                            Secretar  general,                                              
                                                                                                                      Palaloga Ligia  
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa din data de 30.01.2020., cu respectarea prevederilor 
art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un nr de 12  voturi pentru, ...... abţineri şi ........ voturi impotriva , din numarul total de  
13  consilieri în funcţie şi  12  consilieri prezenţi la şedinţă . 

 
 
  


