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- privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți 

la nivelul Comunei Vama Buzaului 
 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.01.2016; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul compartimentului 

de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
 Având în vedere prevederile: 

a) art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d) art. 21, art. 24  și art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 5 alin. (3) lit. și pe cele ale art. 51 alin.(3)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 
f) art. 1 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în 
special Legea nr. 258/2015; 

f) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) raportate la cele ale alin. (3)  și art. 115 alin.(3) și alin.(5) – alin. (7) 
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,   

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și alin. (2) și cele ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: (1) Se aprobă normativele de cheltuieli proprii cu privire la consumul lunar/anual de carburanți la 
nivelul Comunei Vama Buzaului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          (2) Cheltuielile aferente normativelor prevăzute la alin. (1) se vor încadra în creditele bugetare 
aprobate prin bugetul local al Comunei Vama Buzăului cu această destinație. 

 
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei prin 

compartimentul financiar – contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama 
Buzăului. 

  
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului județului Brașov, compartimentului 
financiar – contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și se aduce la 
cunoștință publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       Constantin Sebastian BULARCA                           Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


