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HOTĂRÂRE  

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița                                           
nr. 121/17.12.2015 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele  
ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice de interes 

județean aflate sub autoritatea sa, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 6600 din 12.06.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121/17.12.2015 privind stabilirea 
consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și al instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub 
autoritatea sa, cu modificările și completările ulterioare; 
 - adresa  nr. R1/6479/09.06.2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 - Raportul  nr. 6601 din 12.06.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.91 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 258/2015 privind modificarea și completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

- Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/2017, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121/17.12.2015 
privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc 
parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa și al instituţiilor publice de interes judeţean 
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aflate sub autoritatea sa, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează : 
 

1. punctul VIII se modifică și va avea următorul cuprins : 
 

VIII. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA 
Nr. 
Crt. 

 
Instituția 

 
Tip Mașină 

Tip  
Carburant 

Nr.  
Mașini 

Cotă  
Lună/l 

Cotă  
An/l 

 
 

1. 

 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slobozia 

Autoturism 
 

benzină 2 100 2.400 

Autoturism 
 

benzină 1 300 3.600 

 
 Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu şi Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 

 

 

 
 

                                                              Contrasemnează, 
                                                                         Secretarul județului Ialomița 

               Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.98                                                                                                                                            Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                        DIG 

Astăzi 14.06.2017                                                                                                                                                  2 ex. 

 


