
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANR. _/6 
DIN 

Privind: completarea HCL nr.7/15.01.2018 - stabilirea consumului lunar de 
carburanfi pentru autoturismele si utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. 
1SIUNICIPIUL TECUCI. 

Jniţiator: Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae Primar 1 iyi c i u Tec i u(d.(1a ţi 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 

C
. 1 . 1 	

1 1 unicipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	 în data de 

Având în vedere: 	 / 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 	 ... .2/. .. 
- raportul de specialitate, întoc it de Serviciul Comunicare-Regisratur ă, înregistrat sub 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1 si 5; 
- referatul de necesitate 	întocmit de Direc ţia Servicii Publice, înregistrat sub 

nr.49803/15.05.20 1 8. 
În baza prevederilor 

- art. 1 alin.(5) din Legea nr.258/2015 prin care a fost modificat ă  si completată  Ordonanţa 
Guvernului nr.80/200 1 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit ăţile administraţiei 
publice. 

- art.36 alin 3 lit.c), art.45 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 Cu data prezentei , se completeaz ă  HCL nr.7/15.01.2018 - stabi]irea consumului 
lunar de carburan ţi pentru autoturismel e si utilaj ele ce deservesc parcul auto al U.A.T. 
MLJNICIPIUL TECUCI. - cu mijlocul de transport GL-06-KVB - autovehicul special 
N3(vidanj ă) marca DAF, conform anexei 1 la prezenta hot ărâre. 

Anexa nr. 1 face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pentru situa ţii de urgenţă, în cazul în care este necesar ă  depă irea cotei lunare stabilite 

prin prezenta hotărâre, pe baza unui referat întocmit de compartimentul de specialitate, aprobat de 
ordonatorul principal de credite,cantitatea alocat ă  se poate suplimenta în func ţie de necesităţi. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grija Primarului. 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 

Municipiul Tecuci. 

PREŞE1)(7 	 \\ 	
SECRETAR 

MILil . . i (lJi 	 U.AT. Municipiul Tecuci 
Jr.FOTACIAE  

ce 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr .... 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: 
Proiectul de hotărâre pentru stabilirea consumului lunar de 

carburanţi pentru autoturismel e si utilajele ce deservesc parcul auto al 
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 

Prin Legea nr.258/2015 pentru modificarea Ordonan ţei Guvemului 
nr.80/200 1 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit ăţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice, a fost instituit dreptul ş i, 
deopotrivă  obligaţia autorităţilor deliberative ale unit ăţilor administrativ 
teritoriale de a stabili normarea consumului de carburan ţi pentru autovehiculele 
i utilajele deţinute. 

De asemenea, conform formei Ordonan ţei Guvernului nr.80/200 1, pentru 
autovehicule erau stabilite prin îns ăş i actul normative cotele de carburan ţi, iar 
prin Legea nr. 258/20 1 5 pentru modificarea Ordonan ţei Guvernului nr.80/200 1 
s-au abrogate aceste cote, l ăsând la latitudinea organului deliberativ stabilirea 
nivelului lor. 

În consecinţă, pentru gestionarea eficient ă  a consumului de carburant la 
nivel de institu ţie, propun adoptarea proiectului de hot ărâre privind stabilirea 
cotei lunare de carburan ţi pentru autovehiculele si utilajele ce deservesc parcul 
auto al U.A.T. Municipiul Tecuci, în forma prezentat ă . 

PRIMAR 	, 
CATALIN CONSTANTIN HUAE 

.. 	
: 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA 
SERVICIU COMUNICARE-REGISTRATURĂ  

...... 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: 
proiectul de hotărâre pentru stabilirea consumului lunar de 

carburanţi pentru autoturismele si utilajele ce deservesc parcul 
auto al U.A.T. Municipiul Tecuci 

Reglementarea juridică  a proiectului de hotarare const ă  în prevederile Legii 
nr.25812015, prin care a fost modificat ă  ş i completată  Ordonanţa Guvernuluinr. nr.8012001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit ăţile administraţiei publice, prin 
introducerea la art. 1 alin.(5) competenţe depline de a stabili normativele proprii de consum 
de carburanţi prin hotărârea Consiliului Local, pentru autovehiculele si utilajele ce deservesc 
parcul auto al autoritatii. 

Propunerile de noi cote de consum de carburant pentru autoturismele ş  i 
utilaj ele ce apar ţin parcului auto al U.A.T. Municipiul Tecuci s-au fundamentat atât pe 

vechile normative existente ş i aplicabile până  la intrarea în vigoare a Ordonan ţei 
Guvernului nr.801200 1 cat si pe necesitatik actuale de consum. 

Un alt criteriu avut în vedere a fost scopul ş i activităţile specifice fiecarui mijloc de 

transport al institu ţiei prin gestionarea eficientă  a consumului de carburant. 

U.A.T. MunicipiulTecuci are în dotare urm ătoarele mijloace de transport si utilaje: 

1. autoturism - marca Skoda Superb, înmatriculat cu num ărul 

GL-02-TEC, carburant - benzina; 

2. autoturism - marca Dacia Logan, înmatriculat cu num ărul 

GL-03-TEC, carburant - benzina; 

3. autoturism - marca Dacia Logan, înmatriculat cu num ărul 

GL-06-TEC, carburant - benzina; 
4. autoturism - marca Dacia Logan, înmatriculat cu 
numărul GL-25-TEC, carburant - motorina; 
5. autoutilitară  - marca Iveco Daily, înn-iatriculată  cu numărul 
GL-12-TEC, carburant - motorina; 

6.autovehicul special N3 (vidanj ă) - marca DAF,înmatriculată  cu numărul 

GL-06-KVB, carburant - motorina; 

7. motopompe: 10 buc ăţi, carburant - benzina; 
8. generatoare: 3 buc ăţi, carburant - benzina; 
9. maş ină  de marcaje rutiere: 2 buc ăţi, carburant - benzina; 



10. motocompresor: 1 bucat ă, carburant - motorina; 
Pană  în prezent mijloacele de transport men ţionate mai sus, conform Ordonanţei 

Guvernului nr.80/2001,aveau limit ă  lunară  de 125 de litri, iar in ceea ce privete 
utilajele,mai exact pentru motopompe si generatoare limita lunar ă  era de 125 litri, masina de 
marcaje rutiere - limita lunară  era de 50 litri iar pentru motocompresor limita lunar ă  era de 
150 de litri, cantitati total insuficiente pentru activitatea normala a tuturor serviciilor din 
cadrul primăriei. 

În acest sens, prin modificarea adus ă  de Legea 258/2015 s-a eliminate în totalitate 
anexa nr.3 din OG nr.80/2001, care cuprindea normative de cheltuieli privind dotarea cu 
autoturisme si consumul lunar de carburan ţi, lasând această  prerogativă  la nivelul consiliilor 
locale. 

Analizând numeroasele activit ăţi si servicii transferate în competen ţa autotităţilor 
administraţiei publice locale în ultimii ani, se poate constata în mod obiectiv c ă  normativele 
de cheltuieli stabilite anterior nu mai sunt de actualitate. 

Deoarece nevoia pentru deplas ări este în cretere, fapt ce duce la un consum m ărit de 
combustibil, propunem stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul de 
carburant defalcat pe fiecare categorie de autoturism/utilaj conform tabelului din anexa nr. 1 la 
prezentul raport de specialitate. 

Menţionăm că  se va completa HCL nr.7/15.01.2018 privind stabilirea consumului 
lunar de carburanţi pentru autoturismele si utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. 
Municipiul Tecuci conform anexei 1 la prezenta hot ărâre, dat fiind faptul c ă  a fost 
achiziţionat un mijloc de transport cu num ăr de înmatriculare GL-06-KVB - 
autovehicul special N3 (vidanj ă) - marca DAF. Având în vedere referatul de necesitate 
cu nr.49803/15.05.201 8, emis de Direcţia Servicii Publice, reiese faptul c ă  acest autovehicul 
va fi folosit permanent în decursul anului pentru servicii de decolmatare a canalelor pluviale, 
care în prezent sunt realizate de societatea Ap ă  Canal Galaţi, servicii de vidanjare pentru 
unităţile subordonate U.A.T. Municipiul Tecuci si de asemenea acest utilaj va fi util si în 
cazul unor inundaţii, în vederea interven ţiilor alături de echipajele din cadrul Biroului 
Monitorizare Situa ţii de Urgenţă . Direcţia de Servicii Publice estimeaz ă  un consum lunar de 
500 1 motorină  pe lună  pentru mijlocul de transport GL-06-KVB autovehicul special N3 
(vidanjă) - marca DAF. 

Având 	în 	vedere 	cele 	expuse, 	susţinem 	c o m p 1 e t a r e a 
H C L n r. 7 / 1 5 . O 1 . 2 0 1 8 privind stabi lirea consumului lunar de carburan ţi pentru 
autoturismele si utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci 
conform anexei 1 la prezenta hot ărâre prin adăugarea mijlocului de transport GL-06-
KVB autovehicul special N3 (vidanj ă) - marca DAF cu o cotă  lunară  de carburant de 
500 litri motorinălluna. 

Atasam prezentei, anexa nr. 1, reprezentand tabelul cu mijloacele de transport si 
utilajele af[ate in dotarea UAT Municipiul Tecuci, completat ă  prin cota de combustibil 
propusa spre aprobare pentru mijlocul de transport GL-06-KVB autovehicul special N3 
(vidanj ă) - marca DAF. 

ŞEF SERVICIU COMUNICARE-REGISTRATURĂ  
Codău Cătălina 

Întocmit, 
Panfiie Maria 
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