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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
Consiliul Local

HOTĂRÂREA
Nr.30 din 29.08.2017

privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de
transport și utilajele din dotarea Comunei Pîrteștii de Jos,

jud.Suceava

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
înregistrat sub nr.5166 din 4.08.2017;

- Raportul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe locale și achiziții
publice din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 5168
din 4.08.2017;

-Raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local prin care
avizează favorabil Proiectul de hotărâre ;

- Prevederile art.14 alin. (3),(4),(5), art.20 alin. 1 lit e) din Legea 273/2006
privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art 1 alin (5) din Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile
publice, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b),d), alin. (4) lit. a),
alin.(6) lit.a) pct. 8,9,13, alin.(9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se stabilește consumul lunar de carburant pentru mijloacele de
transport și utilajele din dotarea Comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava corform
anexei care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Nu se consideră depășire la consumul de carburanți normat pe
mijloc de transport/utilaj consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita
consumului de combustibil normat stabilit și aprobat conform anexei.

Art.3 Primarul comunei Pîrteştii de Jos, prin aparatul de specialitate al
Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri

Preşedinte de şedinţă,
Strugariu Toader

Control financiar preventiv
Consilier superior
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Gorcea Mihaiela
Contrasemnează,

Secretar comună
Ciornei Laura

ANEXA LA H.C.L. nr. 30/29.08.2017

Nr.
crt.

Denumire vehicul Consum maxim
carburant-

litri/lună/vehicul
în funcție de necesități

1 buldoexcavator marca JCB
3CXS

400

2 autocamion MAN L200, număr
de înmatriculare SV13CKH

400

Nr.
Crt
.

Denumire utilaj Consum mediu carburant
- l/ora de

funcționare/utilaj
în funcție de necesități

1. motopompa PTG 2
2. motocoasă de tuns iarba M85 1

3. cositoare cu fir STHIL MS341 1
4. motofierăstrău STHIL FS250 1,5
5.

Consumul normat de carburant a autocamionului MAN L200 și a
buldoexcavatorului accesorisat cu lamă de deszăpezire pentru o oră de
funcționare a motorului în gol este de ¼ din consumul mediu pentru tipul de utilaj
respectiv.Consumul mediu de combustibil reprezintă cantitatea maximă a fi
consumată pe parcursul efectuat în condiții normale de exploatare. Pentru
sezonul de iarnă (noiembrie-martie) consumul mediu se majorează cu 15%.

În funcție de condițiile climaterice aplicarea normelor de iarnă se poate
face și în afara perioadei menționate. Consumul mediu se poate majora cu un
coeficient de până la 25% în funcție de condițiile de lucru.

Primar Consilier superior Consilier
debutant
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Toma Ioan Pavel Gorcea Mihaiela Andronic Corina

Președinte de ședință Secretar


