ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL VALEA URSULUI
HOTĂRÂRE
Nr. 17 din 30.06.2020
Privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru utilajele
aflate in dotarea Primăriei comunei Valea Ursului .
Consiliul Local Valea Ursului , judeţul Neamț, întrunit în ședința ordinară din data de
30.06.2020.
Având in vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 2379 din 23.06.2020 privind
aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru vehiculele și utilajele aflate in dotarea
Primăriei comunei Valea Ursului, Județul Neamț
Luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Valea Ursului nr. 2380 din
23.06.2020
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanțe , administrarea domeniului public și privat al localității,
agricultură, gospodărire comunală , protecția mediului , servicii și comerț
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr.14/1982 , pentru
aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile, Legii nr.
258/2015 , pentru modificarea și completarea OG nr.80/2001, privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
În temeiul art. 139 raportat la art.196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aproba consumul mediu lunar de carburant pentru autovehiculele si utilajele
aflate in patrimoniul Primăriei comunei Valea Ursului , conform anexei nr.1, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2. - Pentru sezonul de Iarna (perioada 15 noiembrie - 15 martie), consumul mediu se
majorează cu 15%.
In functie de condițiile climatice, respectiv existenta unor temperaturi sub 0 grade Celsius
sau a zăpezii ori poleiului, aplicarea normelor de iarna se poate face si in afara perioadei
sus-menționate, prin referat justificat al șoferului, vizat de contabil si aprobat de primarul
comunei Valea Ursului.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Valea
Ursului, judeţul Neamț, si de compartimentele cu atribuții in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art. 4 Prezenta hotarare se da publicității si se comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Neamț,
Primarului comunei Valea Ursului , judeţul Neamț.
Președinte de ședință
Consilier
Ioan Nazare

Contrasemnează
Secretar general UAT
Ioan Zaharia

Adoptată în ședință din data de 30.06.2020 cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotriva”, 0”abtineri”, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr.17/2020
Consumul mediu lunar de carburant, pentru autovehiculele si utilajele aflate in dotarea si
patrimoniul Primăriei comunei Valea Ursului :

km;

1. Dacia Logan cu numărul de înmatriculare NT-10-PVU – 7,5 l/100km;
2. Microbuz școlar OPEL cu număr de înmatriculare NT- 11- PVU – 13,55/100

3. Microbuz scolar FIAT cu numărul de înmatriculare NT- 06- SVV - 13,10
l/100km;
4. Tractor Farm trac 4 x4 cu număr de înmatriculare NT 06 SWA – 8 l/ora de
funcționare
5. Buldoexcavatorist MST 544 cu număr NT 201 Valea Ursului - 10 litri
benzina/ora de funcționare;
6. Autoutilitară Mercedes cu număr de înmatriculare NT-12-PVU - 8 l /100 km
7. Moto coasa - 1 litru benzina/ora de funcționare;
8. Drujba - 1 litru benzina/ora de funcționare;
9. Motopompa - 1 litru benzina/ora de funcționare;
10. Generator - 1,5 litri/ora de funcționare.
Pentru utilajele de la punctele 4-8 se adaugă un consum mediu de ulei, după cum
urmează:
- Ulei de ungere (drujbe) - 0,8 l/ora de funcționare,
- Ulei amestec (pentru motoarele in 2 timpi) - 0,03 litri ulei la 1 litru benzina
In concluzie, consumul mediu de carburanți estimat pentru anul 2020 este de 20000 litri
motorină și 5400 litri benzină
Inițiator
Primar,
Viorel Smeria

AVIZAT PENTRU EGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Ioan Zaharia

