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Nr.380/07.10.2022 

HO ĂRÂRE 

Referitoare la: modificare HCL n .400/25.11.2015 referitoare la aprobare norme 
privind consumul lunar e carburanţi 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP UI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa extraordinară 
de indată din data de 07.10.2022. 

Având în vedere: 
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina pn 
proiectul de hotărâre; 
- raportul de specialitate nr. 109754/ 05.10.2022 
- prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privi 
actelor normative, republicată, cu modificările 
- prevederile art.4 alin.(5) din OG nr.80/2001 p 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile p 
- prevederile art.84 din OUG nr.57/2019 
completările ulterioare; 
- avizul favorabil al Comisiei buget, fmanţe, al 
juridicăşi de disciplină, din cadrul Consiliului L 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific-

HOTĂ 

Art. I. — Pe data prezentei se modifică art.1 
norme privind consumul lunar de carburanţi şi v 

„ Art.1 — Se aprobă consumul de carbur 
nivelul unităţii administrativ — teritorială Slatina 

primar 
viceprimar 
administrator public 

- director general/executiv 
- autoturisme din cadrul Direcţiei Poli,ia Locală Slatina 

Art. II. — Celelalte prevederi ale HCL nr.40 /25.11.2015 referitoare la aprobare norme privind 
consumul lunar de carburanţi se menţin. 
Art. III. — Prezenta hotărâre se va aduce la c inostintă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina si se va comunica a: 
— Instituţia Prefectul i - Judeţul Olt; 
— Primarul municipi i lui Slatina; 
— Viceprimarul mun • • 

Generală 
Fj i Generală 

— A "kiis-rator pub 
liţia Lo 
servicii 

referatul de aprobare nr. 109442/05.10.2022 la 

intocmit de către Direcţia Generală Management; 
d normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
completările ulterioare; 
ivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
blice, cu modificările şi completările ulterioare; 
rivind Codul administrativ, cu modificările şi 

omisiei de muncă şi protecţie socială şi al Comisiei 
cal al municipiului Slatina; 
alin.(14) şi art.196 alin.(1) lit.„a" 
ile completările ulterioare, 

din OUG nr. 

Pres 
POPA 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 votu 
19 - consilieri prezenţi 

2 - consilieri absenţi 
21 - consilieri funcţie. 

ĂŞTE: 

in HCL nr.400/25.11.2015 referitoare la aprobare 
avea următorul conţinut: 
ţi pentru autoturismele ce deservesc activitatea la 

după cum urmează: 
- 350 1/1ună 
- 350 1/1ună 
- 350 1/1ună 
- 250 1/1ună 
- 200 1/1ună/ autoturism" 

ciprulur Slatina; 
anagement; 

conomică; 
ic; 
ală; 
e publice de interes local. 

Contrasemneazâ, 
Secretar general al 9unicipiului Slatina 

Mihai - Î 
i „PENTRU". 


