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HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume de bani pentru achizitionarea de combustibil pentru
utilajele care deservesc Compartimentul Situatii de urgenta si protectie civila la
nivelul comunei Corbu
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 28.10.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei
Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand
in
vedere
adresa
Institutiei
Prefectului-judetul
Constanta
nr.19260/26.09.2016 inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.7775/26.09.2016 prin
care ne solicita sa asiguram stocurile de combustibil, necesar pentru interventiile in
situatiile de urgenta, tinand cont ca se apropie sezonul rece;
In temeiul prevederilor art.6, art.25, art.63-66 ale Legii nr.481/2004 privind protectia
civila, republicata si actualizata;
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.C.L. nr.1/05.02.2016 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu pentru anul 2016;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.5 lit.b), art.45 alin.1) şi art.123 alin.3 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOTARASTE:
Art.1 Alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Corbu pentru
achizitionarea cotelor de combustibil de 1500 litri motorina si 300 litri benzina (pentru
generatoarele Primariei) pentru utilajele care deservesc Compartimentul Situatii de
urgenta si protectie civila la nivelul comunei Corbu, ce vor fi utilizate in sezonul rece
pentru deszapezire.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza executivul.

Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus
la dosarul sedintei, un exemplar la Contabilitate si Achizitii publice si un exemplar
domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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