
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 117/2004 privind stabilirea 

normei de consum lunar de carburanti pentru autoturismele care deservesc Consiliul 
Judetean Alba cu completarile ulterioare 

 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.01.2012; 
Văzând: 
- Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba nr.117/2004 privind stabilirea normei de consum lunar de carburanti pentru 
autoturismele care deservesc Consiliul Judetean Alba cu completarile ulterioare; 

- Raportul de specialitate nr. 372/12.01.2012 al Biroului resurse umane si gestiune 
functiilor publice privind completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.117/2004 
privind stabilirea normei de  consum lunar de carburanti pentru autoturismele care 
deservesc Consiliul Judetean Alba cu completarile ulterioare; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia dezvoltare economică, 
bugete, strategii şi cooperare interinstituţională; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; În temeiul art. 97-(1) şi 115-(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2004, în sensul că 
se stabileşte un consum lunar de carburanţi de 200 l/lună pentru autovehiculul Volkswagen Caddy, 
preluat in leasing de catre Consiliul Judetean Alba, având seria de sasiu numarul 
WV2ZZZ2KZCX065753, serie motor: CBZ767158. 

Art. 2. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia dezvoltare şi 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; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba.  

 
 

  PREŞEDINTE,  
ION DUMITREL 

Contrasemnează, 
SECRETARUL JUDEŢULUI, 
    MARIANA HURBEAN 

 
 
 

Alba Iulia, 26.01.2012 
Nr. 13 



   Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.13 din 26.01.2012 
 
 
 
 
 

NORMATIVUL 
pentru consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculul Volkswagen Caddy 

 
 
 
 

Nr. 
crt. Marca autovehiculului Serie Sasiu Cota carburant 

litri/luna 
1 Volkswagen Caddy WV2ZZZ2KZCX065753 200 

 


