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HOTĂRÂREA NR. 100
DIN 15 DECEMBRIE 2015
Privind aprobarea unui consum normat anual de carburanţi pentru autoturismele din
dotarea primăriei, costuri convorbiri telefonice și limita în cadrul cărora se pot
aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către ministere, celelalte
organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUSIGIU, jud. Arad, întrunit în şedinţa sa
ordinară.
Având în vedere:
- prevederile art. 1(5) din O.G. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice si instituţiile publice cu modificările şi
completările ulterioare.
- expunerea de motive a primarului comunei Secusigiu,
- raportul d-ei contabil Borha Caremn-Monica
- avizul co misiilor de specialitate
- votul pentru a 14 consilieri din totalul de 15 în funcţie, fiind prezenţi 14 consilieri.
In temeiul art.45(1) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata
cu modificările ulterioare.
,
HOTARASTE:
ART.1. – Se aprobă un consum normat anual de carburanţi pentru autoturismele primăriei
după cum urmează:
- Dacia Logan (roșu) 900 litri motorină pe an
- Dacia Logan (albastru)1700 litri benzină pe an
- Microbuz şcolar – 280 litri motorină pe lună
- Maşina PSI – 100 litri motorină pe lună
- Maşina PSI – 200 litrii benzină pe lună
ART.2. – Se stabilesc costurile pentru convorbirile telefonice în cuantum de 55.000 lei/an.
ART.3. - Se stabilește limita în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru
acțiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice
centrale și locale, precum și de către instituțiile publice din subordinea acestora după cum
urmează:
- Autoritățile publice și persoanele care pot efectua cheltuieli și
limită
acțiuni de protocol
I. Organizarea de mese oficiale si de cocteiluri
lei/persoana
A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:
Subsecretari de stat si persoanele cu funcții asimilate acestora,

-

-

-

secretari generali, secretari generali adjuncți, subprefecți,
vicepreședinți ai consiliilor județene, secretari generali ai prefecturilor,
precum si primari de orașe si comune, secretari generali ai județelor și
al municipiului București
10.000
II Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române
A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:
lei/persoană/zi
Invitații secretarilor generali, secretarilor generali adjuncți, secretarilor generali ai
prefecturilor, ai județelor, respectiv al municipiului București, primarilor de orașe și
comune, directorilor generali si ai directorilor din ministere si din celelalte organe de
specialitate ale administrației publice centrale
1.000
B. Alte cheltuieli:
lei/persoana/zi
Cafea, apa minerala, sucuri sau alte tratații oferite in timpul tratativelor
sau al ședințelor, în limita sumei de:
Cadouri în limita sumei de:
III. Cheltuieli pentru însoțitori:
Însoțitorii delegaților străini care se deplasează in alta localitate
beneficiază de masa si cazare in condițiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului
- cheltuieli de masa pentru șoferi

100
lei/delegație
1.000
lei/persoana/zi

100

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu :
- Compartimentului Contabilitate al primăriei comunei Secusigiu
- Prefectura judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios.
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