
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

                   JUDETUL IASI  

  HOTĂRÂREA   Nr  19/  31.03.2020 
Privind    stabilirea consumului de carburanti  a  autovehicolelor   achizitionate în sistem SH 

aflate  din dotarea institutiei 

 

                Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi;   

                 Având în vedere proiectul  de hotarâre   Nr.1001/20.03.2020  avizat de secretarul 

comunei 

                  Având  în vedere  nota de constatare ( evaluare) nr 712/02.03.2020 întocmita de 

catre  comisia  evaluare   pentru  autocamionul înmatriculat cu nr IS.07.PCM,  achizitionat  în 

sistem SH  aflata  în dotarea institutie 

                  Având  în vedere  nota de constatare ( evaluare) nr 362/31.01.2020 întocmita de 

catre  comisia  evaluare  pentru   autocarul înmatriculat  cu nr  IS.40.PCM în achizitionat  în 

sistem SH  aflata  în dotarea institutie 

                Avand în vedere  HCL  nr.  12/24.02.2020 privind  aprobarea  bugetului de venituri 

si cheltuieli  pe anul 2020  rectificat prin HCL NR 22/31.03.2020; 

                  Avand in vedere referatul primarului comunei  înregistrat cu nr 1052/24.03.2020      

din     prin care solicită  stabilirea consumului de combustibil  pentru   autovehicolele  

achizitionate  în  dotarea institutiei prin  sistem SH. 

                  Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

                  Avand in veder  avizul favorabil  al comisiilor  de specialitate din cadrul consiliului local 

precum si  referatul compartimentului de resort înregistrat cu nr 1033/23.03.2020       ; 

                 Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                              

                 În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

 

HOTARASTE 

             Art.1  Se aprobă   stabilirea consumului  de combustibil  pentru   autovehicolele 

achizitionate în sistem SH  aflate  în dotarea institutiei după cum urmează: 

                    1). Se aprobă conform evaluarii efectuate,   consumul  de combustibil pentru   

autocamionul înmatriculat cu nr IS.07.PCM achizitionat  în sistem SH  din  dotarea institutiei  

să fie în cantitate de 14 litri motorina la 100km parcursi. 

                  2). Se aprobă  conform evaluarii efectuate,  consumul  de combustibil  pentru   

autocarul înmatriculat  cu nr  IS.40.PCM, achizitionat  în sistem  SH din  dotarea institutiei , să 

fie în cantitate de 34 litri motorina la 100Km parcursi.   

            Art.2 Primarul, compartimentul financiar-contabil,persoanele responsabile de 

administrarea autovehicolelor, vor urmări ducerea la îndeplinire a  prevederilor  prezentei 

hotărâri.  

           Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: primarului,  compartimentului financiar-

contabil celor responsabili /numiti  de întretinerea acestora ,  precum si Institutiei Prefectului 

Judetului Iasi, pentru controlul legalitatii.               

           
Prezenta HCL NR19   /   31.03.2020 a fost adoptata în sedinta   ordinara  în unanimitatea celor  15Consilieri prezenti 

la sedinta cu 15 voturi pentru ,împotriva 0,abtineri 0,dintr-un total de 15 Consilieri în functie.                                                                                               
                                                                                             

                                                                                                                               Data  31. 03.2020 

Presedinte de sedinta,                                                Contrasemneaza, 

Consilier,                                         Secretar General al comunei 

Cojocaru  Stefan                                                                                                      Diaconu  Rodica  

      



             

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

                   JUDETUL IASI  

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE  Nr  Nr.1001/20.03.2020 

Privind    stabilirea consumului de carburanti  a  autovehicolelor   achizitionate în sistem SH 

aflate  din dotarea institutiei 

 

                Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi;   

                  Având  în vedere  nota de constatare ( evaluare) nr 712/02.03.2020 întocmita de 

catre  comisia  evaluare   pentru  autocamionul înmatriculat cu nr IS.07.PCM,  achizitionat  în 

sistem SH  aflata  în dotarea institutie 

                  Având  în vedere  nota de constatare ( evaluare) nr 362/31.01.2020 întocmita de 

catre  comisia  evaluare  pentru   autocarul înmatriculat  cu nr  IS.40.PCM în achizitionat  în 

sistem SH  aflata  în dotarea institutie 

                Avand în vedere  HCL  nr.  12/24.02.2020 privind  aprobarea  bugetului de venituri 

si cheltuieli  pe anul 2020  rectificat prin HCL NR 22/31.03.2020; 

                  Avand in vedere referatul primarului comunei  înregistrat cu nr 1052/24.03.2020      

din     prin care solicită  stabilirea consumului de combustibil  pentru   autovehicolele  

achizitionate  în  dotarea institutiei prin  sistem SH. 

                  Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

                  Avand in veder  avizul favorabil  al comisiilor  de specialitate din cadrul consiliului local 

precum si  referatul compartimentului de resort înregistrat cu nr 1033/23.03.2020       ; 

                 Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                              

                 În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

 

PROPUNE 

             Art.1  Se aprobă   stabilirea consumului  de combustibil  pentru   autovehicolele 

achizitionate în sistem SH  aflate  în dotarea institutiei după cum urmează: 

                    1). Se aprobă conform evaluarii efectuate,  consumul  de combustibil, pentru   

autocamionul înmatriculat cu nr IS.07.PCM achizitionat  în sistem SH  din  dotarea institutiei  

să fie în cantitate de 14 litri motorina la 100km parcursi. 

                  2). Se aprobă  conform evaluarii efectuate, consumul  de combustibil  pentru   

autocarul înmatriculat  cu nr  IS.40.PCM, achizitionat  în sistem  SH din  dotarea institutiei , să 

fie în cantitate de 34 litri motorina la 100Km parcursi.   

            Art.2 Primarul, compartimentul financiar-contabil,persoanele responsabile de 

administrarea autovehicolelor, vor urmări ducerea la îndeplinire a  prevederilor  prezentei 

hotărâri.  

           Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: primarului,  compartimentului financiar-

contabil celor responsabili /numiti  de întretinerea acestora ,  precum si Institutiei Prefectului 

Judetului Iasi, pentru controlul legalitatii.               

          Prezentul  Proiect Nr 1001/20.03.2020   a fost adoptata în sedinta   ordinara  din 31.03.2020  în 

unanimitatea celor  15Consilieri prezenti la sedinta cu 15 voturi pentru ,împotriva 0,abtineri 0,dintr-un total de 15 

Consilieri în functie.                                                                                               
                                                                                             

INITIATOR                                                                                                                              Data  31. 03.2020 

PRIMAR –ING.GEORGEL POPA  

                                                                                                                                                    Avizat 

Secretar General 

Diaconu  Rodic 


