
                          ROMANIA 
                                                           JUDETUL VRANCEA 

                              COMUNA NANESTI 
                                                          CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T A R A R E A    Nr.36 
din  28 sept.2017 

 
privind stabilirea cotei lunare de motorină pentru tractorul  SOLIS  cu nr.de inregistrare 130 

NANESTI  din dotarea primariei si pentru microbuzul şcolar VN 05 LUJ ,incepand cu data de 1 oct.2017 
 
Consiliul Local al comunei Nanesti , judeţul Vrancea,întrunit în şedinţă ordinară: 
           -văzând  proiectul de hotărâre inițiat de doamna Balinca Nuti , primarul comunei având in vedere 
referatul vicerimarului comunei Nanesti  înregistrat sub nr. 3632  din 20 sept.2017  și  expunerea de motive a 
primarului comunei Naneşti cu privire la aprobarea cotei de motorina pentru tractorul  SOLIS  cu nr.de 
inregistrare 130 NANESTI  din dotarea primariei si pentru microbuzul şcolar VN 05 LUJ ,incepand cu data 
de 1 oct.2017 
        -văzând avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către Comisia  de specialitate a Consiliului Local 
Naneşti; 

  -în conformitate cu prevederile  O.G. nr. 80 din 30.08.2001 privind  stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice  şi instituţiile publice cu modificările şi completările 
ulterioare modificata prin Legea nr.258/2015; 

   -în temeiul art.36,alin 1,alin.2, lit.d,art.45 ,alin.1, art. 115 alin.1 lit.b alin.3 si ale art.117 alin. 1 lit.a din 
Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală republicata în anul 2007,cu modificările şi 
completările ulterioare , propun adoptarea  următoarei : 

 
                                                  H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. Incepand cu data de 1 octombrie  2017 ,se  stabileste  cota lunara de motorină pentru 
tractorul  SOLIS  cu nr.de inregistrare 130 NANESTI  din dotarea primariei si pentru microbuzul 
şcolar VN 05 LUJ ,astfel ; 
 
 -tractor  SOLIS  130 NANESTI     - 200  litri motorină/luna 
            -microbuzul scolar cu nr.de inmatriculare VN 05 LUJ -100   litri motorina/luna  pentru activitati 
sportive si extrascolare. 
   
        Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept prin grija secretarului comunei Naneşti, 
judeţul Vrancea. 
 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnează  
         CONSILIER                                                       secretar  al comunei Naneşti, 
          Mihai Valeriu                                                                           Stratulat Emilia 
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