
 

ROMÂNIA 
COMUNA SĂSCIORI 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 73/2021 

privind stabilirea normativelor proprii pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a 
unităţii administrativ teritoriale Comuna Săsciori 

 
Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă – ordinară- în ziua 

de 20 octombrie 2021, ora 8,30; 
 Luând în dezbatere:  
- Poiectul de hotărâre nr.220/14.10.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de 

hotărâre, primarul comunei Săsciori, dl. Nicolae Florin Morar; 
-Referatul  de  aprobare  nr.221/14.10.2021  întocmit  de  către  inițiatorul  proiectului  de 

hotărâre, primarul comunei Săsciori, dl. Nicolae-Florin Morar; 
-Raportul de specialitate nr.222/14.10.2021 , întocmit de către dl. Petra Sorin, Sef SVSU 

și coordonator transport, în cadrul Primăriei comunei Săsciori privind stabilirea normativelor 
proprii pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale 
Comuna Săsciori; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 – pentru activități social-culturale, culte, 
învățământ, sănătate și familie, muncă, protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 – juridică și de disciplină, protecția 
mediului și turism; 

Având în vedere prevederile: 
Legii nr.258/03.11.2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice. 

În temeiul prevederilor art.129 (1) coroborat cu art.196 (1) lit. “a” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind codul Administrativ. 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art.1. Se aprobă cota de carburant de 800 l motorina/luna pentru buldoexcavatorul MST 

M642, Seria M642SP2120243, cu număr de înmatriculare: Săsciori AB 225, aflat în dotarea 
Primăriei comunei Săsciori. 

Art.2.  Primarul  comunei  Săsciori  și  compartimentul  contabilitate  din  cadrul  Primăriei 
Săsciori  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3.Prezenta se comnică: 
-Institutiei Prefectului – județul Alba; 
-Primarului comunei Săsciori; 
-Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Săsciori 

 

Săsciori la 20 octombrie 2021 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 

GAVRILĂ ILIE Maria-Monica Ilea 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 11 voturi favorabile, valabil exprimate, 
care reprezintă 73,33% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor 
prezenți. 

 
 


