
R O M A N I A 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL DOBARCENI 
 

 

HOTARAREA nr.15  din  11 02 2022 

privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanti  
al autovehiculelor si utilajelor aflate 

 in dotarea proprie a U.A.T - comuna Dobârceni 

 

Primarul comunei Dobârceni, județul Botoșani;  

Având in vedere:Referatul de aprobare al Primarului nr.40  din 
4.02.2022; 

Raportul de specialitate 3 9 din 4 02 2022 intocmit de viceprimar  
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr.14/1982 de 
aprobare a normativului de consum de combustibil si ulei pentru automobile, cu modificările si 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice, 

 Tinând cont de abrogarea Pct. II din anexa nr.3 și introducerea unui nou alineat prin care se 
stabilește: „Unitățile administrativ - teritoriale stabilesc normative proprii de cheltuieli, de natura 
celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, prin hotărârea consiliului local, respectiv hotărâre a 
consiliului județean...”,  

- Ordonanța nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile 
publice;  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările u1terioare; 

- prevederile Legii nr. 195/2006 — Legea cadrul a descentralizării, cu modificările  și 
completările ulterioare;  

În temeiul dispozitiilor art.129 a1in.(1) si alin.(14) coroborate cu art.196 alin.(1) lit.a, art. 197 
a1in.(1) si art.198 a1in.(1) si a1in.(2) din OUG nr.57/2019 — Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

Hotaraste: 
 

Art.1. Pentru anul 2022 se aproba consumul mediu lunar de carburant pentru autovehiculele si 
utilajele aflate in dotarea proprie a U.A.T. — comuna Dobârceni, astfel: 

AUTOVEHICULE 
Nr. 

crt. 

Denumirea mijlocului de transport Număr de 

înmatriculare/înregistrare 

Consum specific 

1 AUTOUTILITARA IVECO  

DAILY 

BT 07 HGK 12 litri/ 100 km 

— regim de vara 

2 AUTOUTILITARA FORD 
TOURNEO CONNECT 

 

BT 23 CLD 9 litri / 100 km 

— regim de vara 



UTILAJ 

nr. 
Crt. 

Denumirea 
transport 

mijlocului de Număr de 
Înmatriculare / înregistrare 

Consum specific 

1 Buldoexcavator TEREX 820  BT 018 DOBÂRCENI 10 litri/oră   

Art.2.  

(1) Consumul mediu de carburant reprezintă cantitatea maximă, ce poate fi consumată pe 

parcursul efectuat in condiții normale de exploatare. Nu se consideră depășire la consumul de 

carburant normat pe utilaj/autovehicul, consumul care, se încadrează în limita consumului de 

carburant normat, stabilit si aprobat prin art.1. 

(2) Pentru sezonul de iarna consumul de carburant se majorează cu 15%. În funcție de 

condițiile climaterice, aplicarea normelor de iarna se poate face si in afara perioadei menționate, 

numai pe bază de referat de necesitate al viceprimarului, cu aprobarea ordonatorului principal de 

credite și avizat de Compartimentul contabilitate, financiar si resurse umane. 

(3) Consumul de carburant se poate majora cu un coeficient de pana in 25%, in funcție 
de condițiile de lucru si de urgența lucrărilor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 

(4) Pentru organizarea și desfășurarea proceselor electorale și a referendumurilor, 

consumul de carburanți se suplimentează cu 25% pentru o perioadă de 2 luni înaintea datei la care 

au loc alegerile sau referendumul. 

(5) Consumul mediu de ulei pentru utilajul /autovehicu1ul prevăzut la art.1 se va face în 

funcție de cerințele tehnice specifice. 

Art.3. Prezenta hotărâre intra in vigoare la data adoptării . 
Art.4.Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Dobârceni și 

Compartimentul contabilitate, finaciar și resurse umane. 

Art.5.Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicata: 

- Instituției Prefectului-Județului Botoșani, 

- Primarului comunei Dobârceni, 

- Compartimentului financiar, contabilitate si resurse umane, 

- Va fi făcută publică, in condițiile legii. 

 

Presedinte de sedinta Contrasemneaza 

Hodan Neculai 

 Secretar general, 

 

 Cimbru Liliana 
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