
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea consumului lunar de carburanti

pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judetean Alba,
precum si pentru autovehiculele din parcul auto al Serviciului Public Judetean Salvamont Alba

Consiliul Jude ean Alba, întrunit în edin a ordinar în data de 31.08.2006;
 Luand in dezbatere:

• Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea consumului lunar
de carburanti pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judetean Alba,
precum si pentru autovehiculele din parcul auto al Serviciului Public Judetean
Salvamont Alba;

• Proiectul de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru
autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judetean Alba, precum si pentru
autovehiculele din parcul auto al Serviciului Public Judetean Salvamont Alba;

• Raportul de specialitate al Direc iei rela ii publice i informatic , nr.
9669/23.08.2006.

zând:
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia economica si

administrarea domeniului public si privat.
Avand in vedere prevederile :

• Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificari si completari ulterioare;
• Ordonantei de urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale, actualizata, cu

modificari si completari ulterioare;
• art. 104 – (5), din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modific rile

i complet rile ulterioare;
 În temeiul art. 109 – (1) si art. 120^7 lit. “c” din Legea administra iei publice locale nr.
215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

H O T  R Â R E

Art. 1. Se stabileste consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele din parcul auto al
Consiliului Judetean Alba, precum si pentru autovehiculele din parcul auto al Serviciului Public
Judetean Salvamont Alba , conform anexei – parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2.  Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.09.2006.
Art. 3. Directia relatii publice si informatica si Directia dezvoltare si bugete vor duce la

indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
- Institutiei Prefectului - jude ul Alba;
- Direc iilor de specialitate din cadrul Consiliului judetean Alba.
- Serviciului Public Salvamont Alba.
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