ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
HOTĂRÂRE
Privind: aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru anul 2017, care privesc acțiunile de protocol, dotarea cu
autoturisme și consumul de carburanți
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 30.01.2017,
AVÂND ÎN VEDERE:
- expunerea de m otive a primarului cu nr.de înregistrare 7/26.01.2017;
- raportul compartim entului de speialitate cu nr.de înregistrare 8/26.01.2017;
- prevederile art. 1 alin. (2) și (5), anexa nr. 2, nr. crt. I, A, 2 și B ; II, A, 3 și B, 1 și 2 ; III, anexa nr. 3, nr. crt.
I, B, 6 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor norm ative de cheltuieli pentru autoritățile adm inistrației publice și
instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “a” și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul favorabil al Com isiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget
finanŃe, adm inistrarea domeniului public şi privat al com unei, agricultură, gospodărire comunală, protecŃia mediului,
servicii şi comerŃ, cu nr.de inregistrare 430/27.01.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de
agrement,cu nr.de inregistrare 432/27.01.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 434/27.01.2017;
În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a adm inistraŃiei publice locale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aproba normativele proprii de cheltuieli care privesc acțiunile de protocol, potrivit anexei nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
În cadrul lim itelor maxime prevăzute în anexa nr. 1, ordonatorul principal de credite poate aproba niveluri
inferioare de cheltuieli, în funcție de condițiile specifice și de modul de desfășurare a acțiunii, precum și în raport cu
sursele de finanțare ce pot fi atrase, în condițiile legii, la realizarea acestora.
Art.2. Se aprobă norm ativele proprii de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme și consumul lunar de
carburanți, potrivit anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Începând cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
Art.4. Secretarul Com unei Călineşti va com unica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului - JudeŃul
T eleorman, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești, județul T eleorman,
autorităŃilor în drept şi persoanelor interesate, în temeiul prevăzut de lege.
PREȘEDINT E DE ȘEDINȚ Ă
M ARIN F LORIN

CĂLINEŞT I
Nr. 4/30.01.2017

CONT RASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
JALB Ă MARIUS DUMITRU

ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/30.01.2017
LIMIT ELE MAXIME
în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol
AUTORITĂȚILE PUBLICE ȘI PERSOANELE CARE POT EFECTUA CHELTUIELI ȘI
ACȚIUNI DE PROTOCOL
ORGANIZAREA DE MESE OF ICIALE ȘI DE COCTEILURI
Limite valorice pentru m ese oficiale oferite de:
Prim arul Comunei Călinești, județul T eleorman
Limite valorice pentru cocteiluri oferite de:
Prim arul Comunei Călinești, județul T eleorman
INVITAREA ÎN ȚARA A UNOR DEL EGAȚ II PE CHELT UIALA PĂRȚII ROMÂNE
Cheltuieli zilnice de masă pentru:
Invitații Primarului Comunei Călinești, județul T eleorman
Alte cheltuieli
Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor,
în limita sum ei de :
Cadouri în limita sum ei de
CHELTUIELI PENTRU ÎNSOȚITORI:
Însoțitorii delegaților străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă și
cazare în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului
– cheltuieli de masă pentru șoferi

PREȘEDINT E DE ȘEDINȚ Ă
M ARIN F LORIN

Limita maximă
lei/persoană
45,00
12,50
lei/persoană/zi
60,00
lei/persoană/zi
6,5
225 lei/ delegație
lei/perso an ă/zi
15

CONT RASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
JALB Ă MARIUS DUMITRU

ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
Anexa nr. 2 la HCL nr. 4/30.01.2017
NORMATIVE DE CHELTUIEL I
privind dotarea cu autoturisme și consumul lunar de carburanți
NORM E PRIVIND DOT AREA CU AUT OTURISME
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman
NORME PRIVIND CONSUMUL LUNAR DE CARBURANȚI
Consiliul Local al Com unei Călinești, județul T eleorm an

PREȘEDINT E DE ȘEDINȚ Ă
M ARIN F LORIN

L imita maximă
1 autoturism
L imita maximă
150 l / lună

CONT RASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
JALB Ă MARIUS DUMITRU

