
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

                   JUDETUL IASI  

 

 

 

  HOTĂRÂREA   Nr.7/15.01.2020 
Privind  numirea  unei comisii pentru  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.48/09.01.2020 avizat de 

secretarul comunei 

                  Avand in vedere referatul primarului comunei  înregistrat cu nr73/10.01.2020  din     

prin care solicită numirea  unei  comisii pentru stabilirea consumului de combustibil aflate în  

dotarea institutiei . 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

                  Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local 

si raportul compartimentului de resort  nr47/09.01.2020 din cadrul aparatului de specialitate; 

                 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  numirea  unei  comisii pentru stabilirea consumului  de combustibil 

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

                                      1.Luchian Mihaita-presedinte 

                                      2.Ciobeica  Mihai  -membru 

                                      3. Ionita Vasile       -membru 

 

            Art.2 .Primarul  prin membrii  comunei stabiliti la art.1  vor urmări ducerea la 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.  

           Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: primarului, membrilor comisiei de la 

art.1.comunei Mosna, compartimentului financiar-contabil precum si Institutiei Prefectului 

Judetului Iasi, pentru controlul legalitatii.                   

                                                                                          

 

 
Prezenta HCL NR7                              /15.01.2020 a fost adoptata în sedinta   ordinara  în unanimitatea celor  14Consilieri 

prezenti la sedinta cu 14 voturi pentru ,împotriva 0,abtineri 0,dintr-un total de 15 Consilieri în functie.                                                                                               

                                                                                             

                                                                                                                                   Data  15.01.2020 

Presedinte de sedinta,                                                   Contrasemneaza, 

Consilier,                                                      Secretar General  

Postu Ion                                                                                                                      Diaconu  Rodica  

      

 

                                

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 
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  PROIECT DE HOTĂRÂRE   Nr.48/09.01.2020 
Privind  numirea  unei comisii pentru  stabilirea consumului de carburanti  a  autovehicolelor   

achizitionate în sistem SH aflate  din dotarea institutiei 

 

 

                  Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi; 

                  Avand in vedere referatul primarului comunei  înregistrat cu nr73/10.01.2020  din     

prin care solicită numirea  unei  comisii pentru stabilirea consumului de combustibil aflate în  

dotarea institutiei . 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

                  Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local 

si raportul compartimentului de Nr.47.09.01.2020.                                               

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

 

 

 

 

PROPUNE: 

 

 

             Art.1  Se aprobă  numirea  unei  comisii pentru stabilirea consumului  de combustibil 

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

                                      1.Luchian Mihaita-presedinte 

                                      2.Ciobeica  Mihai  -membru 

                                      3. Ionita Vasile       -membru 

 

            Art.2 .Primarul  prin membrii  comunei stabiliti la art.1  vor urmări ducerea la 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.  

           Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: primarului, membrilor comisiei de la 

art.1.comunei Mosna, compartimentului financiar-contabil precum si Institutiei Prefectului 

Judetului Iasi, pentru controlul legalitatii.                   

                                                                                          

 

 

 

 
                                                       

 

INITIATOR 

PRIMAR-ING. GEORGEL POPA 
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  HOTĂRÂREA   Nr.7/15.01.2020 
Privind  numirea  unei comisii pentru  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.48/09.01.2020 avizat de 

secretarul comunei 

                  Avand in vedere referatul primarului comunei  înregistrat cu nr73/10.01.2020  din     

prin care solicită numirea  unei  comisii pentru stabilirea consumului de combustibil aflate în  

dotarea institutiei . 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

                  Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local 

si raportul compartimentului de resort  nr47/09.01.2020 din cadrul aparatului de specialitate; 

                 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  numirea  unei  comisii pentru stabilirea consumului  de combustibil 

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

                                      1.Luchian Mihaita-presedinte 

                                      2.Ciobeica  Mihai  -membru 

                                      3. Ionita Vasile       -membru 

 

            Art.2 .Primarul  prin membrii  comunei stabiliti la art.1  vor urmări ducerea la 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.  

           Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: primarului, membrilor comisiei de la 

art.1.comunei Mosna, compartimentului financiar-contabil precum si Institutiei Prefectului 

Judetului Iasi, pentru controlul legalitatii.                   

                                                                                          

 

 
Prezenta HCL NR7                              /15.01.2020 a fost adoptata în sedinta   ordinara  în unanimitatea celor  14Consilieri 

prezenti la sedinta cu 14 voturi pentru ,împotriva 0,abtineri 0,dintr-un total de 15 Consilieri în functie.                                                                                               

                                                                                             

                                                                                                                                   Data  15.01.2020 

Presedinte de sedinta,                                                   Contrasemneaza, 

Consilier,                                                      Secretar General  

Postu Ion                                                                                                                      Diaconu  Rodica  

      

 

                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


