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HOTĂRÂRE 
privind completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 117/2004  referitoare la 
stabilirea normei de consum lunar de carburanti pentru autoturismele care deservesc 

Consiliul Judetean Alba  
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23.02.2012; 
Luând în dezbatere: 
• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba nr.117/2004 referitor la stabilirea normei de consum lunar de carburanţi 
pentru autoturismele care deservesc Consiliul Judeţean Alba cu completările ulterioare; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică, nr. 1514 din 10 
februarie 2012; 

Văzând: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „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 alin. (1) şi 115 alin. (1) litera 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul că se stabileşte un consum lunar de carburanţi de 
500 l/lună pentru autovehiculul Bibliobus, având seria de şasiu numărul VF6JN1A1400003668, 
serie motor: 020818HM şi preluat, de către Consiliul Judeţean Alba, de la Departamentului La 
Manche - Republica Franceză, prin cesiune cu titlu gratuit. 

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 aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba. 

 
             PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL 
 
 

                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 
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