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                                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE       
                                                      NR.392/08.02.2018 

   privind aprobrea normativului de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme a Consiliului local Rus 

               Primarul comunei Rus  ,  

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului Comunei Rus  nr.387/08.02.2018 și raportul de specialitate ; 
- referatul de disponibilizare  nr.384/08.02.2018 întocmit de compartimentul achiziții publice și aprobat de 

către primar; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus; 
- pct.1 din Decizia nr.28/2017 a Camerei de Conturi Sălaj ; 
- prevederile art.1, alin. (5) din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritățile administrației publice și instituțiile publice , cu modificările și completările ulterioare ; 
- prevederile HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 

aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile  art. 36, aliniatul (9), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45, alin. (1) si art. 115, litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare. 
                                                                              PROPUN : 
              Art.1. 1. Se aprobă menținerea în dotarea Consiliului local Rus , a autoturismului DACIA LOGAN 
,,LAUREAT” AA Berlină , având număr de înmatriculare SJ 01 PCR , cu respectarea prevederilor Anexei 3 , pct. 
I, lit. B, subpunctul 6 din OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
                        2. Cota de carburant pentru autoturismul din dotare se stabilește la 150 l/lună/vehicul .               
              Art.2.1. Se aprobă disponibilizarea,  prin transmitere fără plată către alte instituții publice , a 
autoturismului DACIA LSDAB , având număr de înmatriculare SJ 04 PCR, deoarece instituția nu mai are dreptul 
să utilizeze bunul respectiv. 
                        2. În cazul în care, după 30 de zile de la informarea în scris a altor instituții publice , bunul 
disponibilizat  nu a fost solicitat de alte instituții publice în vederea valorificării, se va utiliza procedura prevăzută 
în Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, cuprins în 
Anexa nr. 2 la HG nr.841/1995. 
              Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte dl. Alexandru PINTEA, primarul 
Comunei Rus și d-na. Letitia – Alina MÎNZAT ,contabil în cadrul Comunei Rus; 
              Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Sălaj; 
- Dosar hotărâri și dosar ședință; 
- Primarul comunei; 
- Se aduce la cunpștința publică prin afișare și postare pe site: www.comunarus.ro . 

 
 

   INIȚIATOR,                                                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
    PRIMAR  ,                                                                                          SECRETARUL COMUNEI, 
   PINTEA ALEXANDRU                                                                            BORA IOAN MARIAN  

http://www.comunarus.ro/
http://www.comunarus.ro/

