JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BABANA
HOTARAREA NR 40

privind modificarea cotei de consum lunar de carburant pentru microbuzul scolar Opel AG
12-TMD din dotarea Primariei Comunei Babana
Consiliul Local al comunei Babana intrunit in sedinta ordinara in data de24.06.2O21.

Av6nd in vedere necesitatea stabilirii unui nivel al consumului de carburant pentru
vehiculele gi utilajele care deservesc Comuna Babana.
- in baza referatului Sef Serviciu Administrativ gi compartimentului achizilii publice nr.3403
/02.06.2021 , prin care se arata ca a crescut cantitatea de combustibil stabilita prin HCL nr.1,4/2020,
pentru microbuzul scolar Opel AG 12 TMD
- in conformitate cu prevederile art.l- alin.2 gi 5 din O.G. nr.8O/2OOL - privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritSlile administratiei publice gi institutiile publice, cu modificirile
gi completirile ulterioare

-

Proiectului de hotarae privind modificarea consumului maxim de carburanli pentru
vehiculele gi utilajele care deservesc Comuna Babana , in contextul prevederilor art.7 din Lege
nr. 52/2003 privind transparenla decizionalS in administratia publicS, cu completirile
u

lterioa re.
Avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consilului local Bdbana
- in temeiul prevederilor art.L25, alin.(1-), lit.a) si b), alin.2 din OUG 57/2OL9 privind Codul

-

Administrativ
- Vizdnd prevederile art.129, alin.(L) si (2) lit.b) pct.4 a) din OUG 57/201-9 privind Codul

Administrativ

H.TARA$TE

Art.l.Se aprobi modificarea cotei de carburant pentru microbuzul scolar Opel AG 12TMD din dotarea Primariei Comunei Babana, stabilit prin HCL nr.L4l202O

Art.2.Datorita ordinului nr.79/98812020 privind masuri

.

si reguli in

domeniul
transporturilor, pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea COVID 19, cota stabilita in anexa
nr.l- la HCLnr.L4l2020 (de la 300 L motorina/consum pe luna la 5001motorina/consum pe luna).
Art.3 .Orice depasire a consumului previzutd la prezenta hoti16re poate fi aprobdti prin
hotirdre a Consiliului Local, numai pe bazi de referat de necesitate al viceprimarului, avizat de
ordonatorul principal de credite gi compartimentul financiar - contabil.
Art.4. Secretarul comuneiva comunica prezenta hotarare Primarului comunei Babana si
lnstitutiei Prefectului- jud.Arges pentru verificarea legalitatii si o va afisa la sediul Primariei.
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Adoptata in sedinta brdinara din data de24.O6.202L
crr rrn nrm2r do ll rrntrrri<< nentrrr>> din nrrmarul de 11 consilieri in functie

