ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
e-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 15/2019
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliului local,
serviciile publice subordonate acestuia si Primăria comunei Rafaila

având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rafaila, raportul compartimentului de resort
precum şi rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 1 alin. (3) si alin. (4), art. 4 alin. (5) si art. 5 alin. (11) din Ordonanţa
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) , art. 46 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind actiunile de protocol si
telefonie pentru Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Rafaila,
in suma de 1600 lei/lunar.
(2) Nu se considera depasire la actiunile de protocol, cheltuielile care la sfarsitul anului
se incadreaza in limita bugetului anual aprobat, prin Hotararea Consiliului Local Rafaila, judetul
Vaslui.
Art.2. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de
carburanti pentru autoturismul Consiliului local Rafaila si serviciile publice subordonate acestuia,
fara personalitate juridica, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Nu se considera depasire la consumul de carburanti normat pe autoturism si mijloc de
transport, consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita consumului de combustibil normat
stabilit si aprobat, conform anexei mentionate la art. 2 alin. (1).
Art.3. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind convorbirile telefonice –
telefonie fixa si servicii fax si internet, in suma de 1410 lei/lunar.
(2) Nu se considera depasire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile
care la sfarsitul anului se incadreaza in limita bugetului anual aprobat, prin Hotararea Consiliului Local
Rafaila , judetul Vaslui .
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa viceprimarul comunei
Rafaila si compartimentul financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Rafaila, judeţul Vaslui.
Art.5. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul
prevazut de lege.

Art.6. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
primarului comunei Rafaila, viceprimarului comunei Rafaila, compartimentului financiar contabil, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rafaila si Institutiei Prefectului – judetul
Vaslui, in termenul prevazut de lege.

Rafaila, 28 februarie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Birgau Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al comunei Rafaila,
p.Voicu Victorita

Adoptata in sedinta ordinara din data de 28 februarie 2019.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

