
R O M Â N I A                                                                                    
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
    – Consiliul Local – 
 

H O T Ă R Â R E A     N R .   69 

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local  
nr.110 din 29.11.2013  

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

21.07.2014;   

Având în vedere expunerea de motive a  d-lui. primar al  comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, 
raportul compartimentului de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţel publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 În baza cu  prevederilor art.36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. şi ale art. 45 alin. (1) 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  modificărea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.110 din 

29.11.2013 după cum urmează:  
„Art.1 - Se aprobă  limita maximă pentru consumul de carburant aferent autoturismelor din dotarea 

Primăriei comunei Poarta Albă astfel:  
- CT-16-PPA – 100 litri/lună  
- CT-50-PPA – 150 litri/lună  
- CT-73-PPA – 400 litri/lună  
- CT-77-PPA – 200 litri/lună 
- CT-20-PPA – cotă propusă 60 litri/lună 
- CT-32-WST – cotă propusă 100 litri/lună  
- Poliţie MAI – cotă propusă 40 litri/lună 
- Gospodărie comunală  – 50 litri/lună- benzină (aprilie- octombrie)  

                                                   -  200 litri/lună - motorină „ 
Art.2.  Se abrogă art.2 din HCL nr.110/29.11.2013.  
Art.3.  Restul articolelor din HCL nr.110/29.11.2013 rămân neschimbate; 
 Art.4.  Prezenta hotarare va fi comunicata  prin grija secretarului comunei Poarta Albă, 

Institutiei Prefectului Judetului ConstanŃa, Primarului comunei Poarta Albă, bitoului 
contabilitate, persoanelor interesate şi o va FACE publică prin afişare. 

Art.5.  Prezenta horărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 
abŃineri , din totalul de 11 voturi exprimate. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                                                                                                                           

Contrasemnează,            
Consilier, 

                                                                                              Secretarul comunei Poarta Albă. 
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