
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.176/2015
privind  stabilirea unor normative de cheltuieli ale Municipiului Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 85/21.645/14.12.2015 şi EXPUNEREA DE

MOTIVE  nr. 85/21.644/14.12.2015 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea unor
normative de cheltuieli ale Municipiului Brad;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 85/21.647/17.12.2015, respectiv al
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad,
respectiv: raportul nr. 48/21648/21.12.2015 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; raportul
nr. 29/21649/21.12.2015 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 52/21650/21.12.2015 al
comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement;  raportul
nr. 59/21651/21.12.2015 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 57/21652/21.12.2015 al comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;

În conformitate cu prevederile articolului unic pct.1  din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 art. 45 alin. 2 lit. a,  art. 49  şi art. 115 alin.1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. - Se stabileşte limita maximă a cheltuielilor de protocol la 1% din totalul cheltuielilor
bugetare anuale.

Art. 2. – (1). Se stabileşte numărul maxim de 3 autoturisme aparţinând parcului propriu al
Municipiului Brad.

(2). Se stabileşte un consum maxim lunar de carburanţi de 250 litri/lună pentru fiecare
autoturism.

(3). Se aprobă redistribuirea consumurilor aprobate de la un autoturism care înregistrează
economii la un alt autoturism care depăşeşte cota lunară, în situaţii motivate prin km. parcurşi în luna
respectivă.

Art. 3. – Se stabileşte normativul maxim de costuri pentru convorbirile telefonice de 60.000 lei/an,
respectiv 5.000 lei/lună, cu posibilităţi de reportare pe parcursul anului bugetar.

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Serviciul Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.

Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Compartiment autorizare, monitorizare, control transport public local, transport taxi şi în

regim de închiriere.

Brad, 22.12.2015
Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Ionel Daniel Adam                                                                             Mihaela David

cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”


