ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
COMUNA SCRIOAȘTEA

HOTĂRÂRE - PROIECT
privind : stabilirea unor normative proprii de cheltuieli ale autorităților administrației
publice locale ale comunei Scrioaștea, județul Teleorman, pentru consumul lunar
de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie, pentru anul 2022 .
Consiliul Local al Comunei Scrioaștea, jud. Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară
în data de 25 februarie 2022,
Având în vedere:
-

Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr. 927 /
10.02.2022;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.____/_______2022;
- prevederile art.1 alin.(1) și alin.(5), art.5 alin.(31) din O.G. nr.80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și
instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea
O.G. 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 că “Unităţile
administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura
celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local,
respectiv hotărâre a consiliului judeţean”.
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadrul a descentralizării, cu modificările
şi completările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate, pe domeniul de activitate, din cadrul
Consiliului local Scrioastea;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2) și ale art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se stabilește consumul mediu lunar – limita maximă - de carburanți, pentru
autoturismele, agregatele, utilajele și alte mașini aflate în dotarea Primăriei comunei
Scrioaștea, pentru anul 2022, după cum urmează :

a) pentru autoturismul marca LOGAN - nr.de înmatriculare TR.10.SCR, aflat în
dotarea Primăriei comunei Scrioaștea, consumul lunar – limita maximă : 200 litri
carburant (7,5 litri/100 km);
b) pentru autoturismul marca LOGAN - nr.de înmatriculare TR.05.SCR, aflat în
dotarea Primăriei comunei Scrioaștea, consumul lunar – limita maximă : 200 litri
carburant (7,5 litri/100 km);
c) pentru buldoexcavatorul aflat în dotarea Primăriei comunei Scrioaștea, consumul
lunar – limita maximă : 1.200 litri carburant (10 litri/ora funcționare);
d) pentru cele 2 tractoare aflate în dotarea Primăriei comunei Scrioaștea, consumul
lunar – limita maximă : câte 800 litri carburant (10 litri/ora funcționare) pentru
fiecare tractor, în total 1.600 litri carburant;
e) Utilaje de grădinărit (motofierăstraie, motocositoare), consumul lunar – limita
maximă : 50 litri carburant (câte 2 litri/ora de funcționare);
f) 3 generatoare, consumul lunar – limita maximă : 50 litri carburant (câte 2 litri/ora
de funcționare);
g) Mașina de tuns iarba), consumul lunar – limita maximă : 40 litri carburant (câte
1,5 litri/ora de funcționare);
Art.2. (1) Consumul mediu de carburanți reprezintă cantitatea maximă a fi
consumată pe parcursul efectuat în condiţii normale de exploatare. Pentru sezonul de iarnă
(noiembrie-martie) consumul mediu se poate majora cu până la 30 %.
(2) Pentru deplasări în delegaţie în ţară şi străinătate, se aprobă suplimentar
consumul de carburanţi necesari, în raport de km parcurși şi consumul normat de
carburanţi/tipul de autovehicul înscris în norma de consum/100 km. Justificarea se va face
prin documentul de transport persoane/marfă - Foaie de parcurs şi F.A.Z. ( fişa activităţii
zilnice), Ordin de deplasare.
(3) Nu se consideră depășire la consumul lunar de carburanţi normat pe autoturism,
consumul care la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de carburanți normat
stabilit și aprobat, conform alin.1.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Scrioaștea și Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Impozite și taxe
locale, Contabilitate și Casierie .
Art.4. Prin grija Secretarului general al comunei Scrioaștea, prezenta hotărâre va fi
transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității,
Primarului comunei Scrioaștea, Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane, Impozite
și taxe locale, Casierie, Compartimentului achiziții publice, persoanei cu atribuții de
gestionar, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PRIMAR
Anghel Alexandru

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
Cernea Elena
SCRIOAȘTEA
Nr.13 / 10.02.2022

ROMÂNIA
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PRIMAR
Nr. 927 /10.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului mediu lunar – limita maximă de carburanți pentru autoturismele, agregatele, utilajele și alte mașini aflate în
dotarea Primăriei comunei Scrioaștea, pentru anul 2022

Onorat Consiliu,
Conform prevederilor Legii nr. 258 din 03.11.2015 pentru modificarea si
completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile administrației publice și instituțiile publice, la art. 1, după alin. (4) se
introduce un nou alineat cu următorul cuprins: “Unitățile administrativ-teritoriale
stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul
prezenței ordonanțe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a
consiliului județean”.
Totodată, prin pct. 6 al Articolului unic din Legea nr. 258/03.11.2015, a fost
abrogat pct. II din Anexa nr. 3 la O.G. nr. 80/2001, anexă în care erau reglementate
normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele care deserveau
inclusiv consiliile locale ale comunelor.
Practic, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 258/03.11.2015, consiliile
locale îşi stabilesc, prin hotărâre cota maximă de carburant pentru autoturismele din
dotare.
Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobarea proiectului de
hotărâre în forma inițiată.

P R I M A R,
Anghel Alexandru
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Nr. 928 / 17.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului mediu lunar – limita maximă de carburanți pentru autoturismele, agregatele, utilajele și alte mașini aflate în
dotarea Primăriei comunei Scrioaștea, pentru anul 2022 .
Subsemnatul Rusu Cameliu – consilier achiziții publice,
Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre nr.12 din 10.02.2022;
- Referatul de aprobare nr. 927 din 10.02.2022 al Primarului Comunei Scrioaștea,
județul Teleorman;
Refer următoarele :
Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre nr. 12 / 10.02.2022 constă în
prevederile articolului 1, alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,
alineat introdus prin Legea nr. 258/5.11.2015, privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 : "Unităţile administrativ-teritoriale
stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei
ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean."
Prin modificarea adusă de Legea nr. 258/2015 s-a eliminat punctul II din Anexa nr. 3
din O.G. nr. 80/2001, care cuprindea normative de cheltuieli privind consumul lunar de
carburanţi, lăsând această prerogativă la nivelul consiliilor locale.
Se stabilește consumul mediu lunar – limita maximă - de carburanți, pentru
autoturismele, agregatele, utilajele și alte mașini aflate în dotarea Primăriei comunei
Scrioaștea, pentru anul 2021, după cum urmează :
a) pentru autoturismul marca LOGAN - nr.de înmatriculare TR.10.SCR, aflat în
dotarea Primăriei comunei Scrioaștea, consumul lunar – limita maximă : 200 litri
carburant (7,5 litri/100 km);
b) pentru autoturismul marca LOGAN - nr.de înmatriculare TR.05.SCR, aflat în
dotarea Primăriei comunei Scrioaștea, consumul lunar – limita maximă : 200 litri
carburant (7,5 litri/100 km);
c) pentru buldoexcavatorul aflat în dotarea Primăriei comunei Scrioaștea, consumul
lunar – limita maximă : 1.200 litri carburant (10 litri/ora funcționare);

d) pentru cele 2 tractoare aflate în dotarea Primăriei comunei Scrioaștea, consumul
lunar – limita maximă : câte 800 litri carburant (10 litri/ora funcționare) pentru
fiecare tractor, în total 1.600 litri carburant ;
e) Utilaje de grădinărit (motofierăstraie, motocositoare), consumul lunar – limita
maximă : 50 litri carburant (câte 2 litri/ora de funcționare);
f) 3 generatoare, consumul lunar – limita maximă : 50 litri carburant (câte 2 litri/ora de
funcționare);
g) Mașina de tuns iarba ), consumul lunar – limita maximă : 40 litri carburant (câte 1,5
litri/ora de funcționare);
Consumul mediu de carburanți reprezintă cantitatea maximă a fi consumată pe
parcursul efectuat în condiţii normale de exploatare. Pentru sezonul de iarnă (noiembriemartie) consumul mediu se poate majora cu până la 30 %.
Pentru deplasări în delegaţie în ţară şi străinătate, se aprobă suplimentar consumul de
carburanţi necesari, în raport de km parcurși şi consumul normat de carburanţi/tipul de
autovehicul înscris în norma de consum/100 km. Justificarea se va face prin documentul de
transport persoane/marfă - Foaie de parcurs şi F.A.Z. ( fişa activităţii zilnice), Ordin de
deplasare.
Nu se consideră depășire la consumul lunar de carburanţi normat pe autoturism,
consumul care la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de carburanți normat
stabilit și aprobat.
Analizând numeroasele activităţi şi servicii transferate în competenţa autorităţilor
administraţiei publice locale în ultimii ani, prin descentralizare, se poate constata în mod
obiectiv că normativele de cheltuieli stabilite anterior nu mai sunt de actualitate.
În concluzie proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de
cheltuieli îndeplineşte cerinţele de legalitate şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului
Local.

Consilier achiziții publice
Rusu Cameliu

