
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

  
Proiect nr. 103 din 14.12.2017 

 
Avizat, 

secretar, 
Bostan Ionel 

 
HOTĂRÂRE 

stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru 
vehiculele aflate în dotarea proprie a Unităţii Administrativ - Teritoriale, 

Comuna Bodești 
 
 
 Consiliul Local al comunei Bodești; 
 Văzând expunerea de motive a primarului  cu nr. 7710 din 14.12.2017, prin care 
Primarul comunei propune stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de 
carburanţi pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a Unităţii Administrativ - 
Teritoriale, Comuna Bodești;  

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7711 din 14.12.2017, prin 
care se propune stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi 
pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a Unităţii Administrativ - Teritoriale, 
Comuna Bodești; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţii publice, ţinând cont de abrogarea Pct. II din anexa nr.3 
şi introducerea unui nou alineat prin care se stabileşte: „Unităţile administrativ - 
teritoriale stabilesc normative proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul 
prezentei ordonanţe, prin hotărârea consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului 
judeţean.”; 
 -Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului 
privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile; 

 - art.20 alin.(l) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, ale art. 45, alin. (2), lit a), 
precum şi ale art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă normativele proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru 

vehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale comuna Bodești, în 
limită maximă, după cum urmează: 



 

Nr. 
crt. 

Denumirea mijlocului de 
transport 

Nr. de 
înmatriculare/ 
înregistrare 

Consum specific 
Limita maximă 
Litri/luna/mijloc 

de transport 
1. Autoturism Dacia Duster NT 10 BWV 6,5 Litri/100km 100 
2. Autoturism Dacia Pick Up NT 40 PCB 6 Litri/100km 50 
3. Microbuz Opel NT 70 PCB 12 Litri/100km 150 
4. Microbuz Fiat NT 65 PCB 14 Litri/100km 150 
5. Buldoexcavator 

 Terex  
BODEȘTI 499 10 Litri/ora de 

funcționare 
300 

6. Autogreder  BODEȘTI 152 10 Litri/ora de 
funcționare 

300 

 Art.2 Consumul mediu de carburant reprezintă cantitatea maximă, ce poate fi 
consumată pe parcursul efectuat în condiţii normale de exploatare. 
 Art.3 Pentru deplasări în afara unităţii administrativ teritoriale (delegaţii în ţară - în 
afara județului şi străinătate) se aprobă un consum de carburant în funcţie de necesarul 
de kilometri parcurşi. Justificarea se va face prin documentul de transport - foaia de 
parcurs şi a altor documente aferente. 

Art.4 Pentru organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, a referendumului, 
consumul de carburanţi se suplimentează cu 25% pentru autovehicule, exceptând 
microbuzele școlare  și celelalte vehicule, pentru o perioadă de 3 luni din care 2 luni de 
zile înaintea datei la care au loc si luna in care au loc alegerile/referendum. 

Art.5 Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe mijloacele de 
transport prevăzute la art. 1, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita 
combustibilului normat în raport de numărul total de al mijloacelor de transport. 

Art.6 Pentru mijloacele de transport care deservesc Platforma de depozitare a 
gunoiului de grajd și deșeurilor menajere, respectiv Încărcător frontal  Weidemann 2070 
și Tractor Eurotrac T2 vor fi se aprobă normativele proprii pentru consumul lunar de 
carburanţi pentru vehiculele, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Denumirea mijlocului 
de transport 

Nr. de 
înregistrare 

Consum specific 
  
 

Limita maximă 
Litri/luna/mijloc de 
transport 

1. Tractor Eurotrac T2  BODEȘTI 
506 

5 Litri/ora de 
funcționare 

50 

2. Încărcător frontal  
Weidemann 2070 

BODEȘTI 
510 

6 Litri/ora de 
funcționare 

50 

 Se poate depăşi consumul de carburanţi normat pentru vehiculele, prevăzute la 
prezentul articol, cu diferența de carburant folosită pentru realizarea serviciilor de 
colectare, încărcare, descărcare și transport, în baza contractelor  de presări servicii 
încheiate conform HCL nr. 91 din 29.11.2017 privind aprobarea tarifului pentru folosirea 
utilajelor mecanice din dotarea UAT Bodești din cadrul proiectului „Platforma de 
depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere comuna Bodești, 
județul Neamț”.  



Art.6 Primarul comunei Bodești, prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 Art.7. Secretarul comunei Bodești comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
  

Inițiator, 
 Primar, 

 Barna Marinel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNEI BODESTI 
PRIMAR 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr. 7710 din 14.12.2017 
                                           

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru 

consumul lunar de carburanţi pentru vehiculele aflate în dotarea proprie a 
Unităţii Administrativ - Teritoriale, Comuna Bodești 

 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.258 din 3 noiembrie 2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
propunem:  
• Emiterea unei hotărâri prin care să se stabilească normative proprii privind 
consumul lunar de carburanţi pentru vehiculele care deservesc aparatul propriu şi de 
specialitate al primarului şi transportul elevilor, precum și a platoformei de depozitare a 
gunuiului de grajd și deșeurilor menajere. 
• Pentru organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, a referendumului, 
consumul de carburanţi se suplimenteaza cu 25% pentru autovehicule exceptand 
microbuzul scolar pentru o perioadă de 3 luni din care 2 luni de zile înaintea datei la care 
au loc si luna in care au loc alegerile/referendum. 
• Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi care va fi normat pe 
autovehicule consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului 
normat în raport de numărul total de vehicule. 
• Consumul mediu de carburant reprezintă cantitatea maximă, ce poate fi consumată 
pe parcursul efectuat în condiţii normale de exploatare. 
• Pentru deplasări în afara unităţii administrativ teritoriale (delegaţii în ţară - în afara 
județului şi străinătate) se aprobă un consum de carburant în funcţie de necesarul de 
kilometri parcurşi. Justificarea se va face prin documentul de transport - foaia de parcurs 
şi a altor documente aferente. 
• Se poate depăşi consumul de carburanţi normat pentru vehiculele care deservesc 
Platforma de depozitare a gunoiul de grajd și deșeurilor menajere, cu diferența de 
carburant folosită pentru realizarea serviciilor de colectare, încărcare, descărcare și 
transport, în baza contractelor  de presări servicii încheiate conform HCL nr. 91 din 
29.11.2017 privind aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea 
UAT Bodești din cadrul proiectului „Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de 
grajd şi a deşeurilor menajere comuna Bodești, județul Neamț”.  
  
 
 
 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


Propun consumul lunar de carburanţi pentru vehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii 
administrativ teritoriale comuna Bodești, în limită maximă, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Denumirea mijlocului 
de transport 

Nr. de 
înmatriculare/ 
înregistrare 

Consum specific 
Limita maximă 
Litri/luna/mijloc 

de transport 
1. Autoturism Dacia 

Duster 
NT 10 BWV 6,5 Litri/100km 100 

2. Autoturism Dacia Pick 
Up 

NT 40 PCB 6 Litri/100km 50 

3. Microbuz Opel NT 70 PCB 12 Litri/100km 150 
4. Microbuz Fiat NT 65 PCB 14 Litri/100km 150 
5. Buldoexcavator 

 Terex  
BODEȘTI 499 10 Litri/ora de 

funcționare 
300 

6. Autogreder  BODEȘTI 152 10 Litri/ora de 
funcționare 

300 

 
1. 

Tractor Eurotrac T2  BODEȘTI 506 5 Litri/ora de 
funcționare 

50 

2. Încărcător frontal  
Weidemann 2070 

BODEȘTI 510 6 Litri/ora de 
funcționare 

50 

 
 
 

PRIMAR 
Barna Marinel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr. 7544 din 11.12.2017 
         
 

Raport de specialitate   
la proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru 

consumul lunar de carburanţi pentru vehiculele aflate în dotarea proprie a 
Unităţii Administrativ - Teritoriale, Comuna Bodești 

 
 
 
 Prin prevederile Legii nr. 258/2015, a fost modificată şi completată Ordonanţa Guvernului nr. 
80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, prin introducerea la art. 1, a alin.(5) prin care se dispune competenţa deplină de a 
stabili normativele proprii de consum de carburanţi prin hotărâre a consiliului Local, pentru 
autovehiculele din parcul propriu. 
 În acest sens, autorităţile administraţiei publice locale îşi pot stabili normativele proprii de 
cheltuieli asociate consumului de combustibil, prin hotărâre a Consiliului Local, potrivit propunerii 
legislative care a modificat OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. Noile prevederi stabilesc eliminarea plafonului 
pentru consumul lunar de carburanţi introdus la nivelul anului 2010. 
 În baza principiului autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice trebuie să decidă şi să 
răspundă pentru modul în care îşi gestionează resursele financiare, în funcţie de necesităţile şi în 
interesul fiecărei comunităţi. 
 Propunerile de normative de carburanţi pentru autoturismele aparţinând parcului auto propriu al  
comunei Bodești s-au fundamentat de către Șeful Serviciului voluntar situații de urgență prin referatul 
(raportul de specialitate) nr . 7243 din 23.11.2017. 
 Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Local al comunei Bodești se 
propune stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al 
comunei Bodești, aşa cum este prevăzut de OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice modificată de Legea nr. 
258/2015. 
 Având în vedere prevederile art. 36 .alin (2) lit.b) precum şi ale art 45,alin.(2) lit a) şi ale art. 
115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 .republicată şi actualizată, 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 258/2015, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice, 
 Ca urmare a celor prezentate mai sus, 
  Propunem aprobare proiectului de hotărâre așa cum a fost inițiat. 
 Concluzii: proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate şi 
legalitate şi poate fi înaintat Consiliului Local spre aprobare conform competenţelor 
stabilite de lege. 

 
 

Șef Birou, 
Pașcu Mioara 
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	HOTĂRÂRE

