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HOTARARE NR.77
DIN 13.11.2017
Privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de
carburanți pentru autovehicolele și utilajele din dotare/proprietate
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau intrunit in data de 13.11 .2017 in sedinta
ordinară,potrivit art.39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala
,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare
Avand in vedere :
-procesul verbal nr.7387/24.10.2017 , Referatul întocmit de către dna Leghede Angelica
viceprimar comuna Cleja,nr 7763/01.11.2017 cu privire la aprobarea unor normative

proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți pentru autovehicole și utilajele
din dotare/proprietate , aprobat de catre ordonatorul de credite;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7764/01.11.2017 prin care se arata
necesitatea,oportunitatea,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari cu privire aprobarea

unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți pentru
autovehicolele și utilajele din dotare/proprietate ,în cadrul sedintei din luna Noiembrie
.2017,conform anexei parte integrantă din hotărâre.
Prevederile art.120 alin(1),art.121 alin(1) si alin.(2) din Constitutie , art.3 şi art.4 din

Carta europeană a autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1958,ratificată prin Legea 199/1997, art.7 alin(2) din Codul Civil ,cu modificărilie şi
completările ulterioare, art. 20 și art. 21 lit. ”m” din Legea cadru a descentralizării nr.
195/2006, modificată și completată, art 7 alin(13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională,modificată și completată,O.G nr.80 /2001privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile
publice,art.19 alin(2) ,art.23 din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare,
,art.23, art.36 alin.(4) lit.”a”, art.39
alin(2),art.61,art.63 alin(4) lit.”a” și art.128 alin(2) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală,cu modificările si completările ulterioare si raportul favorabil al
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cleja nr.8195,8196,8197./13.11.2017
În temeiul dispozițiilor art.45 alin (2) lit”a” ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b)din Legea
215/2001 privind administratia publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile si
completarile ulterioare.
HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă normativele proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți
pentru autovehicolele și utilajele din dotare/proprietate,ca urmare a referatului
nr.7763/01.11.2017 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul și comunei Cleja,judetul Bacău si Biroul Financiar,contabil,… din cadrul
aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotarari cu respectarea
normelor legale,care reglementeaza acest aspect.
Art.3 Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei interesați in condițiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4 Prezenta
hotarare se va comunica Institutiei Prefectului –judetul
Bacau,primarului,viceprimarului comunei Cleja si Biroului financiar –contabil din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Cleja si va fi adusa la cunostinta publica
,conform prevederilor legale ,care reglementeaza acest aspect.
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11 voturi “pentru”,1 vot ”abtineri”,2 voturi “impotrivă”,consilieri prezenti 14,consilieri in functie 15
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ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.77
DIN 13.11.2017

Privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți
pentru autovehicolele și utilajele din dotare/proprietate

1. pentru autoturismul cu numarul de inmatriculare BC 06 CLC o norma de 6.5 litri
motorina/100 km.
2.pentru autoturismul cu numarul de inmatriculare BC 38 CLC o norma de 6.0 litri
motorina/100 km.
3 .pentru microbuzul transport elevi o norma de 10 litri, motorina/100 km.
4 .pentru buldoexcavatorul norme de consum mediu in functie de lucrarile pe care le
executa:
a)Deplasarea in gol pe traseul stabilit o norma de consum mediu de 11
litri/motorina ora;
b)Pentru executat sapaturi si deszapezire cu cupa o norma de consum mediu de
15 litri/motorina ora;
c)Curatat zapada cu lama,imprastiat si nivelat (pamant,pietris,nisip) cu cupa o
norma de consum mediu de 12 litri/motorina ora;
5. Se aproba pentru autocamion DAF,cu numar de inmatriculare BC 37 CLC,norme
de consum mediu in functie de :
a)Deplasarea in gol pe traseul stabilit o norma de consum mediu de 15 litri
motorina/100 Km ;
b)Deplasarea cu incarcare maxima o norma de consum mediu de 20 litri
motorina /100 Km;
6. pentru utiajele din dotare normele de consum mediu de carburanti astfel:
a)Generator curent’’Kipor Kde 19 STA’’3.2 l/ora motorina;
b)Motocoasa ‘’STIHL’’-1.5l /ora benzina;
c)Drujba 1 l/ora benzina
d)Motopompa =2.1 l/ora benzina
7.pentru sezonul de iarna (perioada 15 noiembrie- 15 martie)consumul mediu se
majoreaza cu 15%.
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