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JUDETUL lASl - GOnUilA GlORrESTl
CONSILIU LOCAL
Comuna Ciortesti, judetul lasi, telefon/fax 0232/320800
.com cod postal 707075

HOTARAREA NR.2
cu privire la consumul de carburanti penlru autolurismul din
cheltuieli
proprii
de
privincl stabilirea normalivelor
clotureu IIAT Coiunu Ciorlesti,.iucle(ut lasi si u costurilor penlru convorbiri tele.fonice
si

Jibra optica pentru internet

Consiliul Local sl Comunei Ciortesti, tntrunit in ;edin(d ordinurii din data de 26.01-2017
Avand in vedere
- Expunerea de motive a primarului comunei Ciortesti la proiectul de hotdrAre privind stabilirea normativelor
p.op.ii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanti pentru autoturismul din dotarea UAT Comuna
biortesti, jude{ul Iasi si a costurilor pentru convorbiri telefonice si fibra optica pentru internet
--iaportrl compartimentului de resort din cadrul Primariei comunei Ciortesti, judetul Iasi,
- prevederile Legii 258 din 03.11.2015 pentru modificarea qi completarsa Ordonantei GuYernului nr. 80/2001
cu
nrivind stabilirea rno. io.*utive de clieltuieli pentru autoritatile administra{iei pr,rblice qi instituliile publice,
(4)se
si
alin.2,iardupdalineatul
l,alin.l
precizareadelapunctul l,cdOrdonanlaGuvernului nr.80/2001,laarlicolul
introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmdtorul cuprins:
fac obiectul
"(5) Unitblile administrativ - teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care
judefean'"
piezentei ordonan{e, prin hotdrdre a consiliului local, respectiv hotdrAre a consiliului
- avizul favorabil privind proiectul de hotarare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Ciorlesti;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c) din Legea nr.21512001 Legea Administraliei
publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu prevederile ar1" 46 alin.(1^3) din
Legea nr. 350/200i privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,
Fiind indeplinite condiliile de publicitate impuse de art.6 din Legea nr.5212003 privind transparenla
nr. 1242122'04'2013
decizionald in administralia pubiica, cu modificarile si completarile ulterioare, Anuntul public
privind transparenta decizionalS,
In temeiul art.45 alin.(1), art.ll5 alin.(l) lit.b), din Legea nr.215l200l,Legea privind Administralia Publicd
LocalS, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTAnA$rE:

litri de carburanti necesard autoturismului din dotarea institutiei.
Art,2- Cantitatea ramasd neutilizata la finele lunii se poate reporta pentru lunile urmdtoare in func{ie

Art.l

Se aproba cota lunard de 200

necesit6lile instituliei.

Art.3-(l)

pentru plata
Se aproba costurile pentru convorbiri telefonice si fibra optica pentru intemet,

la telefonia mobila si telefonia

de

facturilor

fixa in limita sumei de 2500 lei/luna.

(2) Se aproba cheltuielile care privesc ac{iunile de protocol in lirnita sumei de 200 lei/lunar.
Art.4- prezenta hot6rAre va fi afiqatd la sediul Primdriei prin grija secretarului comunei Ciortesti 9i va fi
prin afiEare.
comunicatd: Instituliei prefectului - Judetul Iasi, compartimentului de contabilitate, cetblenilor
Ciortesti, 26 ianuurie 2017
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Adoptatd in Sedinla din data de 26 ianuarie 2017
de 12
",
Cu un numdr de 12. voturi ,,pentrLt", de 0 voturi ,,impotriva si 0 ,,abtineri" din numdrul total
consilieri prezenti

