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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

                                         

               

H O T Ă R Â R E 

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 156 / 2015 

cu privire la  stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele 

din parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum şi ale instituțiilor şi 

serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive  nr. 12871 / 05.12.2016 cu privire la Proiectul de 

hotărâre nr. 12872 / 05.12.2016 ;  

- Raportul Direcţiei Economice, Buget– Finanţe, Biroul Informatică, 

Administrativ nr. 12873 / 05.12.2016 pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 156 / 2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanți pentru 
autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum şi ale instituțiilor 
şi serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia ; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico - sociale, Buget-finante, 
integrare europeana, Administrarea domeniului public si privat al judetului nr. 

13357 / 14.12.2016 ; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice , respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii nr. 13339 

/14.12.2016 ; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 4 / 28.01.2016, cu 

privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-

2019, cu rectificările ulterioare ; 

- Prevederile art.1 alin. (4) si alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80 / 

2001 privind stabilirea unor normative  de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 247 

/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. f), alin.(3) lit. a), art.97 alin.(1), art.98 

coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta  h o t ă r â r e : 

 

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 156 / 2015 cu privire la  

stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al 

Consiliului Județean Olt, precum şi ale instituțiilor şi serviciilor publice din 

subordinea sau de sub autoritatea acestuia, se completează, după cum 

urmează : 

După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul 

conținut :  

“Art. 21. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat 

pentru autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita 

combustibilului normat aprobat la art.1 si 2, în raport cu numărul total de 

autovehicule aprobat Consiliului Județean, precum și fiecăreia dintre instituţiile 

și serviciile publice din subordinea sau sub autoritatea acestuia.”  

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice,  Buget - 

Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Serviciului Financiar - 

Contabilitate, Biroului informatică și administrativ din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, instituțiilor şi serviciilor publice din 

subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt, Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE   
Marius OPRESCU 

                                                         
                                               

 
 

                                          
                   Contrasemnează, 

                                                                Secretar al Judeţului Olt 
                                                                     Gabriel BULETEANU 

 

 

 

 

 
Slatina, 15.12.2016 
Nr. 221 
N.G./2ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 


