ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.21/27.02.2012
privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele
aflate în dotarea Primăriei oraşului Baia de Arieş
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la stabilirea consumului lunar
de carburanţi pentru autovehiculele aflate în dotarea Primăriei oraşului Baia de Arieş; raportul de specialitate
nr.612/2012, intocmit de d-l Andreica Aurel – Sef SVSU, cât şi r4aportul de avizare al comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local şi amendamentul acesteia;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ale O.U.G. nr.55/2011 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, ale Legii
nr. 33/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2010 privind unele masuri de
reducere a cheltuielilor publice; şi ale art.36, alin.2,lit.”d”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 şi ale art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea cotei lunare de 125 litri carburanţi/autoturism, pentru deplasări.
Art.2.Cota de combustibil necesara lucrărilor executate cu buldoexcavatorul, va fi stabilită în funcţie
de necesităţile stabilite de comisia de verificare a lucrarilor executate cu acesta, iar în caz de calamităţi,
cotele vor fi stabilite în şedinţe extraordinare de consiliu.
Art.3. Cotele alocate mai sus se menţin, până la apariţia noilor acte normative cu privire la
reglementarea consumurilor de carburanţi.
Art.4. Cu intrarea in vigoare a prezentei hotarâri, se revocă HCL nr.59/2010.
Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul, prin aparatul de specialitate.

Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Serviciului SVSU
Compartimentului juridic;
Serviciului financiar contabil.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi „pentru”, din numărul de 13 consilieri în
funcţie şi 13 consilieri prezenţi .
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pandor Traian

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

Subsemnata Nemes Delia, secretar al oraşului Baia de Arieş, nu contrasemnez această hotărâre, din urmatoarele motive:
1.Prin HCL Nr.86/2008 s-a aprobat Regulamentul de utilizare şi functionare al buldoexcavatorului, care ,
la art. 4 precizează: „In cazul inchirierii se va proceda in modul urmator:

- se va inainta o cerere de catre societatea sau persoana interesata, in care se va specifica perioada inchirierii si lucrarile
care se doresc a fi executate. Cererea va fi aprobata sau nu de catre Primarul orasului Baia de Aries.
-Pe cerere, persoana desemnata de catre Primar va nota ora de plecare si ora sosirii utilajului in locatia parcarii. Diferenta
dintre ora sosirii si ora plecarii va constitui perioada care trebuie platita de catre solicitant, conform tarifului orar stabilit de catre
Consiliul Local.
-Pentru societati comerciale care solicita inchirierea pe o perioada mai lunga se va incheia contract de prestari servicii in
conditiile legale, fara a aduce atingere scopului enuntat la art. 1. Contractele de inchiriere vor avea prevazuta clauza de suspendare
a contractului in cazul aparitiei conditiilor de urgenta sau calamitati naturale, cand utilajul va fi folosit strict pentru eliminarea
efectelor acestora;
-Fisa „raport pe schimb” va fi confirmata de catre Primarul orasului Baia de Aries.”
În urma celor menţionate mai sus, consider art. 2 din prezenta hotărâre ca fiind în contradicţie cu prevederile HCL
nr.86/2008 privind aprobarea Regulamentului de utilizare si functionare a buldoexcavatorului si a taxei de inchiriere, care este în
vigoare şi azi.
2. Conform art. 63 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare , printre atribuţiile primarului, se includ şi urmatoarele:
Alin (1):
“ c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;”
Deci, primarul, prin aparatul de specialitate soluţionează cererile cetăţenilor şi gestioneaza situaţiile de urgenţă,
prezentând , la solicitarea consiliului local, informari detaliate privind funcţionarea buldoexcavatorului . De altfel, consiliul local a
adoptat HCL Nr.28/27.02.2012, privind constituirea unei comisii de verificare a lucrărilor executate cu buldoexcavatorul pe anul
2011.

Secretar,
Nemeş Delia

