
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de transport 

din dotar1ea Primariei comunei Grivita 

Consiliullocal Grivita, intrunit in ~edinta ordinarii Ia data de 16 februarie 2018; 
Avand in vedere: · 

- necesitatea stabilirii consumului de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea 
Primariei comunei Grivita; 

- prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritatile administratiei publice ~i institutiile publice; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local ~i raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, n~publicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare: 

HOT ARA~TE: 

Art. 1. - Consumul de carburanti pentru mijloacele de transport djn dotarea Primariei 
comunei Grivita se stabile~te la nivelul preva.zut in Anexa nr. 1, care face parte integranta din 
prezenta hotarare ~i se justifica conform prevederilor legale. 

Art. 2. - Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentelor de specialitate va duce 
la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3. - Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga hotararea Consiliului 
local Grivita nr. 18/29.03.2017 privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de 

transport din dotarea Primariei comunei Grivita, judetul Vas lui. 
Art. 4. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin 

grija secretarului comunei. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Silvestro Gelu, J 
Sf-

Grivita, 16 februarie 2018 
Nr.10 

Contrasemneaza 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 

~ 

Hotararea a fost aprobata cu 12 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

NORMATIV 

Anexa nr. 1la Hotararea nr. 10/2018 

privind consumullunar de carburanti 

Nr. crt. Autovehicul Limita maxima (litrilluna) 
1 Autoturism Dacia Logan VS-03-PCG 150 
2 Autoturism Dacia Duster B-88-JBJ 150 

Consum mediu 11 litri motorina/ora 
3 Buldoescavator JCB de functionare; 

Consum mediu lu,nar 500 litri 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacel~ de transport 

din dotan!a Primiiriei comunei Grivita 

Munteanu Alina Iuliana - primarul comum!i Grivita 
Avand in vedere: 

- necesitatea stabilirii consumului de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea 
Primariei comunei Grivita; 

- prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritatile administratiei publice ~i institutiile publice; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local ~i raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

In temeiul dispozitiilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

PROPUN: 

Art. 1. - Consumul de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei 
comunei Grivita se stabile~te Ia nivelul prevazut in Anexa nr. 1, care face parte integranta din 
prezenta hotarare ~i se justifidi conform prevederilor legale. 

Art. 2. - Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentelor de specialitate va duce 
Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3. - Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga 'otararea Consiliului 
local Grivita nr. 18/29.03.2017 privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de 
transport din dotarea Primariei comunei Grivita, judetul Vas lui. 

Art. 4. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin 
grija secretarului comunei. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 

A viza~ pentru legalitate 
Secretar 

Viitafu I!~tin 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotadire 

privind aprobarca consumului de carburanti pentru mijloacele de transport 
din dotarea Primariei comunei Grivita 

Domnilor consilieri, domnilor invitati, 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 , privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost initiat proiectul de hotarare cu titlul 
de mai sus. 

Proiectul are drept scop crearea cadrului legal pentru aprobarea consumului de carburanti 
pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei comunei Grivita. 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din O.G. nr. 80/2001 privind stabiUrea unor normative 
de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice ~i institutiile publice, unitatile 
administrativ-teritoriale stabilesc norrnativele proprii de cheltuieli prin hotarare a consiliului 
local. 

Specificul, natura, varietatea activitatilor administratiei publice locale, vizand rezolvarea 
problemelor curente zilnice de asistent~i sociala, fond funciar, gospodarirea localitatilor, precum 
~i a celor ce privesc implementarea de proiecte la nivelul comunei, dar ~i a unora care vizeaza 
actiuni realizate in calitate de reprezentant al statului, coroborate deopotriva cu distantele intre 
satele componente ale comunei - drumuri anevoioase ~ i pe unele locuri greu practicabile-, dar ~i 
cu toate celelalte institutii deconcentrate ale statului, reprezinta argumente convingatoare pentru 
stabilirea unei cote mai mari de carburant. 

Propunem o norma de 200 litri/luna, limita care poate fi depa~ita doar cu aprobarea 
Consiliului local, sau in baza unor reglementari ale autoritatilor centrale. 

Avand in vedere cele expuse ~i tinand cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotarare 
intra 1n competenta Consiliului local, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, 
am initiat acest proiect de hotarare, pe care va rog sa-l adoptati in forma redactata. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

NORMATIV 

Anexa nr. lla Hotararea nr. /2018 

privind consumullunar de carburanti 

Nr. crt. Autovehicul Limita maxi:ma (litri/luna) 
1 Autoturism Dacia Logan VS-03-PCG 150 
2 Autoturism Dacia Duster B-88-JBJ 150 

Consum mediu 11 litri motorina/ora 
3 Buldoescavator JCB de functionare; 

Consum mediu lunar 500 litri 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
FINANTE- CONTABILITATE 

RAP 0 R T DE S P E C I A L IT AT E 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de transport 
din dotarea Primariei comunei Grivita 

Compartimentul de resort, CONT ABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 

examinand proiectul de hotarare privind aprobarea consumului de carburanti pentru 

mijloacele de transport din dotarea Prirnariei comunei Grivita: 

avand in vedere: 

- prevederile 0. G. nr. 80/200 1 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritatile administratiei publice ~i institutiile publice; 

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republica~a cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

considera ca proiectul 'indepline~te conditiile de oportunitate precum ~i de legalitate; 

prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementeaza domeniul de 

activitate, motiv pentru care: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

proiectul de hotarare pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivita, in forma in care a fost 
redactat. 

Inspector 
Neg'ici Silvia 

Grivit'+l, 12 februarie 2018 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru invatamant, sanitate, familie, munca ~i protecjfie sociala, 
cultura ~i culte, juridici ~i drepturilee cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloaceltr de transport 
din dotarea Primariei comunei Grivita 

Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, famili,e, munca ~i protectie sociala, 

cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea consmpului de carburanti 

pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei comunei Grivij;a: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

Vi~an G~ni~/he 

~7 

Grivita, 14 februarie 2018 

Secretar :¥m 
Membri: 

Foc~a loan-Florin . . . . . .. . . .. 

Horia Sorin - Marius ..... . .. . 

Rotaru Adrian .. . ....... ... .................... . .... ......... . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu __ voturi ,pentru", _ voturi ,contra" ~i _ , abtineri" . 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale, 
buget- finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de transport 
din dotarea Primariei comunei Grivita 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget -

finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea consumului de carburanti 

pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei comunei Grivita: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea in disyutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

~ 
Membri: 

Grivita, 14 februarie 2018 

Secretar 
Silvestru Gelu j 

54---

Paiu Gabriela-Luminita .. j..d.. .... ~ .............. . 
Iordache Iulian-Marian . . . ... . . 

Papa Valentin ... . .... ....... .... ····5'l········· ········ 

Raportul de avizare a fost adoptat cu ~\ votmi , pentru", 0 votW'i , contra" ~i 8 , abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru agricultura, gospod:lrire comunala, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacel~ de transport 
din dotarea Primariei comunei Grivita 

Comisia de specialitate pentru agricultura, gospodarire comunala, a~enajarea teritoriului, 

urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand 'in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea consul!llului de carburanti 

pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei comunei Grivita: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea 'in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Grivita, 14 februarie 2018 

Pre~edinte 
Paiu Gabr" a L minita 

01 

Met:JPri: 

Solcii Toader . ~: .... .. .............. .. .. .. 

( 

I van Dumitru .......... . 

Vi~ an Ghiorghe . . . . . . . ........... . ......... . .... . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu __fvoturi , pentm", D voturi ,contra" ~i () , abtineri". 


