
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea art. 1 si art.2 din H.C.L nr.324/2017 prin care s-a stabilit 

consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al 
Oraşului Tȋrgu Neamț și instituțiilor din subordinea acestuia 

 
     Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ; 
 Avand in vederea prevederile Legii Contabilitatii, nr.82/1991-republicata , Ordonanta  
Guvernului privind  controlul intern si controlul financiar preventiv , nr.119/1999- republicata si a Legii 
nr.258/2015 pentru modficarea si completarea OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice; 
 Luând act de: 

- referatul nr.22175/18.12.2017 inaintat de serviciul Administrativ Gospodaresc prin care se solicita 
stabilirea unei cote/luna de carburant pentru cele doua autoturisme achizitionate prin programul 
RABLA 2017; 

- referatul nr.22120/15.12.2017 inaintat de Serviciul Politia Locala prin care solicita repartizarea 
autoturismului Duster alb ( NT-12-WXZ) pentru buna desfasurare a activitatii; 

Expunerea de motive nr.22258 din 18.12.2017, înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si 
Raportul de specialitate , intocmit de Directia Buget Contabilitate, RU , dezvoltare locala  din cadrul 
Primăriei orasului Tîrgu Neamţ; 

   Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
 Avand in vedere art.36, alin.2, lit.”b,c,d”, alin.4, lit.”d , e”, art. 45, alin.2, din Legea 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata. 

HOTĂRĂSTE : 
 

Art.1  Se modificã consumul de combustibil lunar pentru autoturismele care deservesc activitatea 
proprie a Oraşului Tȋrgu Neamț conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotãrâre; 
Art.2 Se modificã consumul de combustibil lunar pentru autoturismele instituțiilor subordonate 
Oraşului Tȋrgu Neamț , conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotãrâre; 
Art.3  Nu se considerã depãşire la consumul de carburant normat pe autoturism , consumul care la 
nivelul anului, se ȋncadreazã ȋn limita combustibilului normat ȋn raport cu numaãrul total de autoturisme 
aprobat pe instituție; 
Art.4. Se repartizeazã autoturismul Duster alb ( NT-12-WXZ) cãtre Serviciul Poliția Localã pentru 
buna desfãşurare a activitãții; 
Art.5  Primarul oraşului Tȋrgu Neamț, ȋn calitate de ordonator principal de credite, va urmãri modul ȋn 
care Direcția buget contabilitate, resurse umane  şi dezvoltare locala  şi Serviciul Administrativ  din 
cadrul Primãriei oraşului Tȋrgu Neamț , vor lua toate mãsurile necesare pentru ducerea la ȋndeplinire a 
prevederilor prezentei hotãrâri ; 
Art.6 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate.              
Nr._367______ 
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Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Timişescu Ovidiu 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                Secretar oraş 
                                                                         Cons.jur. }u]u Ion 

 
Total consilieri: 19 
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Abtineri: 
 


