
 

ROMANIA                               

JUDETUL ARGES- CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI STALPENI 

 

 

PROIECT DE HOTARARE  nr.21 /17.02.2022 

Privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti 
pentru utilajale, Primarie Comunei Stalpeni pe anul 2022 

 

Consiliul local al comunei Stalpeni, judetul Arges, 

Avand in vedere : 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Stalpeni nr.1056/15.02.2022; 
- Raportul de specialitate inregistrat sub nr.1060/15.02.2022 al compartimentului de 

resort din primarie ;  
- Avizul Comisiilor  de specialitate  ale Consiliului local al comunei Stalpeni  

 În conformitate cu prevederile din Ordonanța Guvernului nr. 80 din 30 august 2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 
institutiile publice, cu modificările și completările ulterioare,  În conformitate cu prevederile 
art. 14 alin. (3), (4) și (5) și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. g) și alin. (14), respective art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, adoptă 
următoarea: 

 

HOTARASTE : 

       Art.1.Se stabileşte consumul lunar de carburant dupa cum urmeaza: 

 
- 200 litri /luna pentru autoutilitara N1, marca NISSAN , Tip –F 24.35; 

- 800 litri/luna pentru buldoexcavator  MACALAC,tip TLB 890 SM – consum mediu de 8 litri 
motorină/oră de funcţionare;  

- 500 litri/an pentru solutie ad blue (amestec combustibil); 

- ulei hydraulic -100 litri/an; 

 - 60 litri/luna, benzina  pentru capitolul gospodarire comunala:  

- motocositoare cu cap pentru arbori -1,  



- masina de tuns gazon-1,  
- drujba-1, 
- motocositoare -3 ; 

-5 litri/luna- ulei ; 

-345 litri benzina /an pentru situatii de urgenta : motopompe-1,generator -1; 

-4 litri ulei/an ; 

      Art.2.Justificarea consumului lunar de carburant se va face in baza unui proces-verbal 
sau un alt document justificativ care va fi aprobat de ordonatorul principal de credite. 

     Art.3. Primarul Comunei Stalpeni  impreuna cu aparatul de specialitate al acestuia va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari . 

      Art.4.Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica , comunicata 
Institutiei Prefectului- judetul Arges si partilor interesate.                       
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