
HOTARAREA NR 4
privind stabilirea consumului lunar de carburant; pentru vehiculele si utilaiele care deservesc

Comuna Babana pe anul 2021.

Consiliul Local al comunei B;bana, judetul Arges, intrunit in sedintd ordinard in data de 25.01.2022
AvAnd in vedere necesltatea stabilirii unui nivel al consumului de carburant pentru
vehiculele Si utilaiele care deservesc Comuna Babana.

- in baza referatului Sef Serviciu Administrativ $i compartimentului achizilii publice nr.
a042/29.70.2019 Si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

- in conformitate cu prevederile art.1 alin.2 Si 5 din O.G. nr.80/2001- privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorit;tile administraliei publice Si institutiile publice, cu
modificerile ti complet;rile ulterioare

- Proiectulul de hotarae privind dptoboreo consumului moxim de corburonli pentru
vehiculele 5i utilojele core deservesc Comuno Eoboro , in contextul prevederilor art. 7 din
Lege nr. 52/2003 privind transparenla deciziooalS in administratia publicS, cu compleUrile
ulterioare, inregistrat la nr.306/26-07-201,6, Si care a fScut obiectul:
Avizulfavorabil al comisiei de specialitate a Consilului local Bibana

in temeiul prevederilor art.125, alin.(1), lit.a) si b), alin.2 din OU6 57/2019 privind Codul
Administrativ

- Vdzind prevederile art.129, alin.(1) si (2) lit.b) pct.4 a) din OUG 5712019 privind Codul
Admini'l rat'v 

Lror ARA5 rE

Art.1.Se aprob; nivelul consumului de carburanli pentru vehiculele Si utilajele care deservesc
Comuna Babana , conform anexei care face parte integrant; din prezenta hot5r;re.

Art.2 .Orice depis;re a consumului prev5zut; in anexa la prezenta hot;rare poate fi aprobat;
prin hot5r5re a Cpnsiliului Local, numai pe bazi de referat de necesitate al viceprimarului, avizat de
ordonatorul principal de credite $i compartimentul financiar - contabil.

Art.3. Secretarul comune: va comunica prezenta hotarare Primarului comunei Eabana si

lnstitutiei Prefectului- jud.Arges pentru verificarea legalitatii si o va afisa la sediul Primariei.
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