
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

norAnAnn
pentru modificareaafi.l din HCL Solca nr.34131'05'2016

pentru stabilirea consumului lunar de carburant,

pentru mijloacele de transport Ei utilajele din dotarea Primdriei oraEului Solca

Consiliul Local al oraqului Solca, judelul Suceava;

AvAnd in vedere:

- Expunerea de motive a primarului oragului Solca, domnul Cornel-Trifan Jehaniuc,

inregistratd sub nr. 6419 din22.ll.2016:
- Raportul prezentat de cdtre primarul oraqului Solca, domnul Comel-Trifan Jehaniuc,

inregistrat sub nr. 6419 din24.11.2016:
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,

finanle, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturd, gospoddrie comunald,

proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului local;

- Raportul Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale din cadrul

Primdriei oragului Solca, inregistrat sub nr. 6446 din25.ll.2016;

- HCL Solca nr.34 din 31.05.2016 pentru stabilirea consumului lunar de carburant, pentru

inijloacele de transport ;i utilajele din dotarea Primdriei oraEului Solca;

Dispoziliiie Art. unic-punctele 1 qi 6 din Legea nr.258l2Ol5 pentru modificarea Ei completarea

OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli;

iniern.irt prevederilor art.36 alin.(6), lit. a) pct. 8, pct.9, pct. 13, qi alin.(9) qi art.45 alin' (1)

din Legea nr.zlil2o1t, privind administralia publicd localS, republicatd, cu modificdrile qi

complet[rile ulterioare 
HOTAnA;rn:

Articol unic. Art. 1 din HCL Solca m.34 din 31.05.2016 pentru stabilirea consumului lunar

de carburant, pentru mijloacele de transport qi utilajele din dotarea Prim[riei oraEului Solca, se

modificd qi va avea urmdtorul cuprins:

Art.l Se stabile;te consimul lunar de carburant pentru miiloacele de transport ;i utilajele din

dotarea Primdriei ora;ului Solca, dupd cum urmeazd"

- pentru autoturismul marca Skoda numiir de inmatriculare SV t I RCP - 350 I motorind /lund/

tn funclie de necesitdli ;
- pentru buldoexcavatorul marca Fiat-Hitachi - 6001motorind/lund/ infunclie de necesitd[i;

- pentru autocamiontil MAN numdr de inmatriculare SV 88 PRI - 400 I motorind/lund/ tn

funclie de necesitd[i;
- pentru tractorul cr.t plug si remorcd*'2AAl Q;t171d/tnfunclie de necesitdyi;

.'j


