
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                       
H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la: stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din 

parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum şi ale instituțiilor şi serviciilor 
publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia 

 
 

 
 Având în vedere: 
       - Expunerea de motive  nr. 12371 / 11.11.2015 cu privire la Proiectul de 
hotărâre nr. 12372 / 11.11.2015 ;  
      - Raportul Direcţiei Economice, Buget– Finanţe, Biroul Informatică, 
Administrativ nr. 12373/11.11.2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanți 
pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum şi ale 
instituțiilor şi serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia; 
        - Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat  al judeţului nr. 12637/17.11.2015; 
         -Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr12641/17.11.2015; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015, cu privire 
la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018, cu 
rectificările ulterioare; 
          - Prevederile art. 1 alin. (4) si alin. (5) din Ordonanţa Guvernului  nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
247/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. f), alin. (3) lit. a), art. 97 alin.(1), art. 
98 coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă  prezenta  h o t ă r â r e. 
 

 



 
 
Art.  1. Se stabileşte cota lunară de carburanţi pentru autovehiculele din parcul 

auto al Consiliului Judeţean Olt la 350 litri /autovehicul, respectiv 500 litri pentru 
autoturismul aflat la dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Olt. 

Art. 2. Se stabileşte cota lunară de carburanţi pentru autovehiculele din 
dotarea instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea  sau  sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Olt la 250 litri/autovehicul, cu excepţia instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri proprii, respectiv Serviciul Judeţean de Pază Olt, 
Spitalul Judeţean de Urgență Slatina şi Spitalul de Psihiatrie Cronici  Schitu Greci, 
care îşi stabilesc normative proprii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 

Art. 3. Pe data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează 
aplicabilitatea Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 84/27.03.2014 cu 
privire la stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele din dotarea 
Consiliului Judeţean Olt şi al autoturismului primit prin comodat de la S.C. OLT 
DRUM S.A. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de   01 ianuarie 2016 şi se 
comunică Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  Serviciului  Buget,  Impozite și 
Taxe, Serviciului Financiar - Contabilitate, Biroului informatică și administrativ din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, instituțiilor şi serviciilor 
publice din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt, 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
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  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


