ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
COMUNA SMEENI
HOTĂRÂRE

privind darea in folosinta gratuita si aprobarea cotei de combustibil pentru
autoutilitara-vidanja ,proprietatea Comunei Smeeni ,in administrarea Serviciului
Apa-Canal din subordinea Consiliului local Smeeni
Consiliul local al Comunei Smeeni,având în vedere:
-prevederile H.C.L. Smeeni nr.93/19.10.2016 privind înfiinţarea şi organizarea
serviciului “CONSILIUL LOCAL SMEENI- SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public
de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea
Consiliului Local al comunei SMEENI,judeţul Buzău;
-prevederile H.C.L. Smeeni nr.94/19.10.2016 privind darea în administrare şi
exploatare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă al comunei SMEENI
judeţul Buzău către serviciul “CONSILIUL LOCAL SMEENI - SERVICIUL APĂ
CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică,
organizat în subordinea consiliului local al comunei SMEENI, judeţul Buzău ;
-expunerea de motive a primarului nr.8096/08.09.2017, precum şi referatul
adninistratorului Serviciului Apa-Canal prin care se propune aprobarea cotei de
combustibil pentru autoutilitara-vidanja marca Mercedes-Atego, proprietatea
Comunei Smeeni, aflata in administrarea Serviciului Apa-Canal din subordinea
Consiliului local Smeeni;
Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Smeeni;
În baza O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor nomative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, ,modificata si
completata de Legea nr. 258/2015;
În conformitate cu prevederile din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1.Se aproba darea in folosinta gratuita a autoutilitarei-vidanja marca
Mercedes-Benz-Atego, avand numarul de inmatriculare BZ-08-VPF, proprietatea
Comunei Smeeni, in administrarea Serviciului Apa-Canal aflat in subordinea
Consiliului local Smeeni, judetul Buzau .
Art.2.(1)Se aprobă cota de combustibil pentru autoutilitara-vidanja marca
Mercedes-Benz-Atego, proprietatea Comunei Smeeni, ce va fi utilizata de catre
Serviciul Apa-Canal aflat in subordinea Consiliului local Smeeni astfel:
a) consumul de combustibil diesel in deplasare se stabileste in cuantum de 18
litri/100 de km .
b)consumul de combustibil diesel la functionarea in stationare se stabileste in
cuantum de 5 litri /ora de functionare.

(2) Celelalte cheltuieli privind intretinerea si reparatiile autoutilitarei
prevazute la art.1 ,se constituie in sarcina Serviciului Apa-Canal si se stabilesc in
functie de necesitati .
Art.3.Prevederile prezentei hotarari constituie norme bugetare ale Serviciului
Apa-Canal, serviciu aflat in subordinea Consiliului local Smeeni.
Art.4.Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Primarului
comunei Smeeni , d-l Andrei Ion ,imputernicit de catre Consiliul local Smeeni ,sa
semneze contractul de comodat in numele si pe seama Consilului local Smeeni si
administratorului
Serviciului
Apa-Canal
,
d-l
Dumitru
Marian,
cu
responsabilitatile si obligatiile ce ii revin in exercitarea functiei.
Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului comunei :
Primarului comunei Smeeni, Serviciului Apa-Canal , Institutiei Prefectului
Judetului Buzau si va fi adusă la cunoştinţa publică , prin afişare la sediul
Primăriei comunei Smeeni.
Smeeni, 15.09.2017

Presedinte de sedinta
Consilier local
Brinza Marian

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 83 din 15.09.2017,com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data
de 15.09.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 12 voturi
„pentru”,0 ,,împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care
prezenţi la şedinţă 12.

