
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autou tilitară 

ce deserveşte "Instalaţia portabila pentru cântărirea statica a autovehiculelor si 
taxare automata a depăşirii limitelor legale de greutate si gabarit" 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 28.06.2005: 
Luând in dezbatere: 

• Proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru 
autoutilitara   ce   deserveşte "Instalaţia   portabila   pentru   cântărirea   statica   a 
autovehiculelor si taxare automata a depăşirii limitelor legale de greutate si 
gabarit": 

•    Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului 
lunar de combustibil pentru autoutilitara ce deserveşte "Instalaţia ponabila 
pentru cântărirea statica a autovehiculelor si taxare automata a depăşirii limitelor 
legale de greutate si gabarit"; 

• Raportul   de   specialitate   al   Direcţiei   relaţii   publice   si   informatică,   nr. 
6448/17.06.2005; 

•     Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.  l - Comisia economica si 
administrarea domeniului public si privat. 

Având in vedere prevederile: 
• Legii nr. 154/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85 /2003 privind 

modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea 
unor   normative   de   cheltuieli   pentru   autorităţile   administraţiei   publice   si 
instituţiile publice, aprobata prin Legea nr. 247/2002; 

• art.   104 -  (2).  din  Legea administraţiei  publice  locale  nr.   215/2001,  cu 
modificările si completările ulterioare; 

In temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se stabileşte consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitara ce deserveşte 
"Instalaţia portabila pentru cântărirea statica a autovehiculelor si taxare automata a depăşirii 
limitelor legale de greutate si gabarit", de 600 l/luna. 

Art. 2. Prezenta hotărâre intra in vigoare la data de 01 iulie 2005. 
Art. 3. Direcţia relaţii publice si informatica si Direcţia dezvoltare si bugete vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică:    

       - Instituţiei Prefectului -judeţul Alba; 
- Direcţiei tehnice, Direcţiei relaţii pubiice si  informatica, Direcţiei dezvoltare si 
bugete. 

PREŞEDINTE, 
ION DUMITREI, 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
MARIANA HURBEAN 
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