ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli pe anul 2018
Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2018;
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 1164/2018 prezentată de primarul comunei, Raportul
compartimentului de specialitate nr. 1165/2018, precum şi Raportul de avizare al Comisiei
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local;
-Hotărârea nr. 14/2018 a Consiliului Local al Comunei Suseni privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
În baza prevederilor:
-Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației
publice și instituțiile publice;
-Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) și 115, alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) Se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind acțiunile de protocol
pentru Consiliul Local și Primăria Comunei Suseni în sumă de 416 lei lunar.
(2) Nu se consideră depășire la acțiunile de protocol, cheltuielile care la sfârșitul
anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Suseni.
Art. 2 (1) Se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de
carburanți pentru autoturismele aflate în dotare Consiliului Local și Primăriei Comune
Suseni în limita maximă de 250 l lunar; pentru autoturismul aflat în dotarea Școlii
Gimnaziale Elekes Vencel din Suseni, instituție subordonată Consiliului Local al Comunei
Suseni în limita maximă de 175 l lunar.
(2) Nu se consideră depășire la consumul de carburanți normat pentru autoturisme,
consumul care la nivelul anului se încadrează în limita consumului de combustibil normat
stabilit și aprobat, conform celor menționate la art. 2 alin. (1).
Art. 3 (1) Se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind convorbirile telefonice
– telefonie mobilă, telefonie fixă și servicii fax și internet, în suma de 1300 lei lunar pentru

Consiliul Local și pentru Școala Gimnazială Elekes Vencel Suseni, instituție publică din
subordinea Consiliului Local în suma de 510 lei lunar.
(2) Nu se consideră depășire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile
care la sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat, prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Suseni.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Suseni, dl. Egyed József şi Compartimentul buget contabilitate.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita,
Primarului Comunei Suseni, Compartimentului buget-contabilitate şi se aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului Comunei Suseni.
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