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HOTĂRÂREA NR. 60 
Din 31 Mai 201 3 

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru 
autovehiculele din dotarea Politiei Locale Buftea 

' 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
1 Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Informat ică, Proiecte 

cu Fonduri Internaţionale; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare, avizul Comisiei Juridice şi de 

Disciplină ; 
1 Referatul nr. 4624/08.04.2013 al Serviciului Poliţia Locală Buftea; 
• Prevederile art. 1 din Legea nr. 33 /2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 55/201 O privind 

unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice ; 
• Prevederile Legii nr. 155/201 O a Poliţiei Locale şi ale H.G. nr. 1332/201 O privind 

Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale; 
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) şi alin . (3), art. 5 alin. (4), Anexa 3 pct. 11 

din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice , actualizată şi ale art. 36, alin. (6) pct. 7 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificăr i le şi completările 

ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu mod ifică rile şi completările ulterioare 
Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂ ŞTE 

Art. 1. Se aprobă consumul maxim lunar de carburanţi pentru autovehiculele din 
dotarea Poliţiei Locale Buftea, după cum urmează: 

a) autovehicule pentru patrulare şi interve nţie = maxim 200 litri/lună/a utovehi cul 

(normă maximă lunară de carburanţi) 

Art. 2 Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate ş i Poliţia Locală Buftea, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoşt inţă pu blică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primaru lui oraşului Buftea, serviciilor 
de speciali!9 if~ liJia Locală Buftea şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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