
R O M Â N I A                                                                                    
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
    – Consiliul Local – 
 

H O T Ă R Â R E A     N R .   163 
privind  aprobarea modificării și completarea HCL nr.127/25.08.2016  

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

13.10.2016;   
Având în vedere expunerea de motive a  d-lui. primar al  comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, 

raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate al Consiliului Local și avizul de 
legalitate al secretarului comunei; 

Ținând cont de solicitarea nr. 7405/30.09.2016 a unui grup de elevi și părinți de la Colegiul Agricol 
Poarta Albă, în care doresc transportul pe ruta Nazarcea – Poarta Albă, H.C.L. nr. 127/25.08.2016 privind  
aprobarea limitelor maxime pentru consumul de carburant aferent autovehiculelor din dotarea Primăriei 
comunei Poarta Albă şi cota de combustibil în vederea efectuării de lucrări pe domeniul public şi privat. 

În conformitate cu  prevederile art.1, alin.(5) din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și 
completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației 
publice locale și instituțiile publice, prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, prevederile art.73 din HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru 
de organizare și funcționare a poliției locale, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţel publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art.36, alin.(1) și (2), lit.”b” și ”d” coroborat cu alin.(4), lit.”a”, alin.(6), lit.”a”  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/ 2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1.  Se aprobă  modificarea și completarea HCL nr.127/25.08.2016 privind  aprobarea limitelor 

maxime pentru consumul de carburant aferent autovehiculelor din dotarea Primăriei comunei Poarta Albă şi 
cota de combustibil în vederea efectuării de lucrări pe domeniul public şi privat după cum urmează: 

 ”Art.1 –Se aprobă  limita maximă pentru consumul de carburant aferent autoturismelor din 
dotarea Primăriei comunei Poarta Albă, astfel:  

- Auto Poliţia Locală – Supernova – 150 litri/lună  
- Auto Primărie – Logan – 150 litri/lună  
- Autogunoieră marca Mann – 400 litri/lună  
- Tractor Primărie – 200 litri/lună 
- Microbuz școlar  CT 15 PPA – 100 litri/lună 
- Microbuz CT 20 PPA – 50 litri/lună 
- Gospodărie comunală  – 50 litri/lună- benzină şi 50 litri/lună - motorină (octombrie – martie) 
- Auto CT 42 WST – 100 liti/lună ” 
Art.2.-  Restul articolelor din H.C.L. nr. 127/25.08.2016 rămân neschimbate;  

            Art.3.- Prezenta hotarare va fi comunicata  prin grija secretarului comunei Poarta Albă, Institutiei 
Prefectului Judetului Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă  si tuturor celor interesati. 

Art.4.  Prezenta horărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 
”abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate. 
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Secretarul comunei, 
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