
 
 
 
 
 
 
 
         H O T Ă R Â R E A Nr.12 
           din  26 februarie 2021 
 
     Privind: stabilirea  cotei lunare de combustibil pentru autoturismul din dotare 
precum și pentru celelalte mijloace auto din dotarea  serviciilor  de la nivel local. 
___________________________________________________________________________ 
    Initiator:   Vlad Mihăiţă , primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi .   
    Nr.inregistrare si data depunerii proiectului: 807 din 19.02.2021         
                                                                                                                                                                                                                                                 
  
 Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară .  
  Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre, înregistrată         
la nr 807 din 19 februarie 2021 .         
 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , inregistrat la nr.814 din 19 februarie 2021 ; 
            Avand în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local  ;     
           Având în vedere art.129 alin.(4) lit. a) precum și alin.(7) lit.h),k),n) p) și lit.s) din 
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ;               
 În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
 
 
                                    Adoptă prezenta      H O T Ă R Â R E :    
  
                                          
                Art.1 (1) Se stabilește  consumul lunar de carburant pentru autoturismul din dotarea 
instituției precum și pentru mijloacele auto din dotarea serviciilor publice comunale , potrivit 
Anexei  la prezenta hotărâre , parte integrantă din aceasta                    
          (2) Nu se  considera  depășire  de consum de  carburanți lunar, dacă la finalul  
anului consumul se încadrează in  limita  lunară cumulată   stabilită .     
             Art.2. Cu  ducerea la  îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se  însărcinează 
primarul comunei  . 
     Art.3. Secretarul comunei   va comunica  prezenta hotărâre   Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi ,  primarului comunei și o va publica în Monitorul Oficial local,  în  termenul 
prevăzut de lege . 
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