
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E nr. 2 

privind stabilirea consumului de combustibil pentru buldoexcavatorul TEREX 820 aflat în 
dotarea Primăriei comunei Padeş 

Consiliul Local al comunei Padeşjudeţul Goij, 
Având in vedere : 
- Proiectul de hotărâre; 
- Procesul verbal nr. 12224/30.12.2019 încheiat de comisia stabilită prin dispoziţia nr. 284/2019, 
întrunită în vederea stabilirii consumului de combustibil pentru buldoexcavatorul TEREX 820 ; 
- Referatul de aprobare; 
- Raportul de specialitate : 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- Prevederile O.G. nr. 80//2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice locale,cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile Legii Nr.82/1991 republicată-Legea contabilităţii,republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 
republicată; 
- Prevederile art.129 alin(2), lit. „ d " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare ; 
în temeiul art.139 , alin (1). art.155, alin(l), lit. „ a " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

Art.l . Se aproba consumul mediu de combustibil de 8 litri/oră pentru buldoexcavatorul 
TEREX 820 aflat în dotarea Primăriei comunei Padeş. 

Art.2. Primarul comunei Padeş şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Padeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

Art.3. Secretarul general al comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre primarului 
comunei Padeş, Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj, şi o va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 
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