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HOTARAREA
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul Comunei Brebu
Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova.
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. 5592/09.04.2019 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu
Adrian;
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 5597/09.04.2019;
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 5596/09.04.2019;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 40/16.04.2019;
-prevederile art. 5 alin. (3), art. 20, art. 23 alin. (1), art. 51 alin. (3), art. 54 alin. (5) din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 1 alin. (1), (3) si (4), art. 4 alin. (1), (2) si (5) din O.G. nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile publice si institutiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și alin. (2) lit. b), d) si e), coroborate cu alin. (4) lit.
a), alin. (6) lit. a) pct. 4 - 6, alin. (7) si alin. (9), art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. b din
Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.-Se stabilesc și se aprobă normativele de cheltuieli proprii cu privire la consumul
lunar de carburanţi prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale şi a referendumurilor,
consumul de carburanţi se suplimentează cu 25% pentru o perioadă de 2 luni înaintea datei la
care au loc scrutinele electorale.
Art.3.-Se stabilesc și se aprobă normativele de cheltuieli, precum și limitele maxime în
cadrul cărora se pot efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol, prevăzute în anexa nr.2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.-Pentru fiecare acțiune de protocol organizată în condițiile prezentei hotărâri se
elaborează un deviz al cheltuielilor, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 2 iar
decontarea acestor cheltuieli se efectuează cu încadrarea în bugetul aprobat anual cu această
destinație.
Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege Intitutiei Prefectului – Judetul Prahova, biroului
financiar contabil impozite si taxe si tuturor celor interesati.
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