
                                                                 ROMANIA
                                                          JUDETUL BRAILA
                                                    COMUNA BORDEI VERDE
                                                          CONSILIUL LOCAL
                    
                                                          HOTARAREA NR. 23
                                                               din 10.04.2017 

Privind: stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul primariei comunei Bordei 
             Verde,pentru consumul de carburant si pentru cheltuelile de protocol;

      Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in 
data de 10.04.2018;
      Având în vedere: 
      - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre,intocmita de d-nul Primar Rotaru Dumitru; 

      - Referatul de specialitate intocmit de compartimentul financiar -contabil;

      - Raportul de avizare al Comisiei buget–finan e si comisiei juridice din cadrul Consiliului ț
Local Bordei Verde ; 

       - Prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de ț
cheltuieli pentru autorită ile administra iei publice i institu iile publice, cu modificările şi ț ț ș ț
completările ulterioare; 

      - Prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului ț
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorită ile administra iei ț ț
publice i institu iile publice; ș ț

      - Prevederile art.14,alin.3,4,5,art.20 alin.1,lit.e din Legea nr. 273/2006 privind finan ele ț
publice locale, cu modificările i completările ulterioare; ș

      In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b,alin.9 art. 45, alin. 2, lit. a,respectiv 
art.115,alin.1,lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administra ia publică locală, republicată, ț
cu modificările şi completările ulterioare ;

                                                                   HOTARASTE

       Art.1. Se aproba normativele proprii de cheltueli ,pentru consumul lunar de carburant 
pentru autoturismele si utilajele din dotarea primariei comunei Bordei Verde,conform Anexei 
nr.1,parte componenta din prezenta hotarare;
      Art. 2. Se aproba normativele proprii de cheltueli stabilite ca limite maxime,in cadrul carora 
se pot aproba si efectua cheltueli pentru actiuni de protocol,conform Anexei nr.2,parte 
componenta din prezenta hotarare;
      Art.3  .   Primarul comunei cu sprijinul compartimentelor de specialitate va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari; 
      Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei in termenul 
legal,Institutiei Prefectului Judetul Braila,Primarului,compartimentului financiar contabil,cat si 
celor interesati si va fi facuta publica prin afisare.

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    CONTRASEMNEAZA,
               Bicoiu Dan                                                                       SECRETAR COMUNA
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