
 

 
H O T Ă R Â R E 

  Referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru UAT Bals 

 
 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 30.01.2019 prin 

Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.121/22.01.2019, legal constituit, 
  

 

     Luand act de: 

-   raportul nr. 185/08.01.2019 al Biroului Administrativ; 

-  raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil; 

    In conformitate cu prevederile : 

- Legii nr.258/03.11.2015, pentru modificarea si completarea O.G.nr.80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritatile publice si institutiile publice; 

- art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata; 

    In temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.a si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

    Adopta prezenta  

                                                                          HOTARARE 

 Art. 1. – Se aprobă Normativele proprii privind cheltuielile lunare cu combustibilul pentru 

autoturismele care deservesc Primaria orasului Bals conform O.G. nr.80/2001,cu modificarile si 

completarile ulterioare,conform anexei nr.1; 

              Art.2.  – Se aproba Normativele proprii privind cheltuielile lunare cu combustibilul pentru alte 

mijloace de transport din dotarea  consiliul local ce nu intra sub incidenta O.G. nr.80/2001,cu modificarile 

si completarile ulterioare,conform anexei nr.2; 

             Art.3.  – Nu se considera depasire a cheltuielilor pe autoturism/mijloc de transport daca la nivelul 

anului se incadreaza in limita cheltuielilor in raport cu numarul total de autoturisme/mijloace de transport 

aprobat conform anexelor 1,2. 

              Art. 4. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului 

Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate pentru ducere 

la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 
                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                   PIRVA MIHAELA CORINA  

 

 

 

 

                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  

Bals 30.01.2019 

Nr.5 

(Hotararea a fost adoptata cu 17   voturi) 
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