ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCUTELNICI

HOTARAREA Nr.16/29.03.2013
privind alocarea unei sume de 250 lei/luna Sectiei de Politie Rurala Post Politie Scutelnici ,
in vederea procurarii de carburant pentru autoturismul din dotare

Consiliul local al comunei Scutelnici , judetul Buzau ,
Avand in vedere:
-expunerea de motive al primarului comunei Scutelnici , d.l Ing. Chircu Sandu , inregsitrat sub
numarul 1756/22.03.2013;
-referatul intocmit de catre dl agent principal Chiriac Gheorghe, seful de post al sectiei de politie
Scutelnici nr.1048682/20.03.2013, inregistrat la primaria comunei Scutelnici sub nr.
1755/22.03.2013;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Scutelnici , inregistrat sub
nr.1757/22.03.2013;
-prevederile Legeii Nr.333/2003 privind paza bunurilor , valorilor , protectia persoanelor, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Consiliului local Scutelnici nr.11/29.03.2013 privind aprobarea bugetului local al comunei
Scutelnici ;
-prevederile Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalacare a unor norme de convietuire
sociala , a ordinii si linisti publice;
În temeiul prevederilor art.36 , alin.(2)lit. d alin. (6)lit. a pct .7, art.45 (1) si art.115 alin.1, lit. b
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1(1) Se aproba alocarea din bugetul local al comunei Scutelnici a sumei de 250 lei /luna postului
de politie Scutelnici in vederea procurarii de carburant pentru autoturismul din dotare , numarul de
inmatriculare MAI 15998, cu care se efectueaza patrula rurala si alte activitati specifice, in interesul
comunitatii.
(2) Suma aprobata potrivit art.1 se include in capitolul 54.02.00 (Alte servicii publice
generale)
Art. 2 Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei prin
Compartimentul buget- finante,taxe si impozite locale si resurse umane.

Art. 3 Secretarul comunei Scutelnici , judetul Buzau , va comunica prezenta hotarare persoanelor si
institutiilor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA

PRUNA AUREL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
POPA DUMITRU

Prezenta hotarare a fost adoptata cun numar de 11 voturi pentru , 0 abtineri, 0 voturi impotriva

