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Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce fac parte 
din parcul auto al Comunei Tureni, a utilajelor şi echipamentelor din dotarea Comunei Tureni. 

  

Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de 
26.10.2017;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 1 alin. 5 din Legea 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 7335 din 18.10.2017. 

  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 115 
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi 
completările  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al 
Comunei Tureni  după cum urmează:  

- CJ-12-TUR – 300 litri/lună 

- CJ-76-TUR – 300 litri/lună  

- CJ-11-SCT –  1000 litri/lună 

- CJ-29-TUR – 1000 litri/lună 

Art. 2. Se aprobă în baza bugetului local, consumul de carburant în cantitate de 120 l / lună şi materiale 
consumabile ( lubrifianţi, apă distilată, antigel etc. ) necesare pentru funcţionarea conformă a utilajelor şi 
echipamentelor din dotarea Primăriei ( motocoase, motopompe PSI, generatoare curent, etc.) 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Tureni şi compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei. 

Art. 4. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul 
prevăzut de lege către :    

- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 
- Publicat pe site-ul comunei 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
NEMEŞ CORNELIU TRAIAN                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare :    
 Nr. consilieri in funcţie  =  11       Voturi „ Pentru ”        =          9   
 Nr. consilieri prezenţi    =   9                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      
                         „ Abţineri ”                =          0 


