
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVlTA 

2017; 

HOTARARE 
privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de transport 

din dotarea Primariei comunei Grivifa, judetul Vaslui 

Consiliul local al comunei Grivifa, intr'Unit in ~edinta ordinarii Ia data de 29 martie 

Avand in vedere: 
- necesitatea stabilirii consumului de carburanti pentru mij loacele de transport din dotarea 

Primariei comunei Grivita, judetul Vaslui; 
- 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 al comunei Grivita, ~i raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Grivita. 

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, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare: 

HOTARA~TE: 

Art. 1. - Consumul de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei 
comunei Grivita, judetul Vas lui se stabile~te la nivelul prevazut 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. 4/2.02.2016 privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de 
transport din dotarea Primariei comunei Grivita, judetul Vaslui. 

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

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Iordache Viorel- ornel 

Grivifa, 29 martie 2017 
Nr.18 

Contrasemneaza 
Secretar 

Viitafu ~stantin 

Hotariirea a fost aprobata cu 11 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

NORMATIV 

Anexa nr. 1 Ia Hotararea nr. 18/2017 

privind consumulluuar de carburanti 

Nr. crt. Autovehicul Limita maxima (litri/luna) 
1 Autoturism Dacia Logan VS-03-PCG 200 litri 

Consum mediu 9 litri motorina/odi 
2 Buldoescavator JCB de functionare; 

Consum mediu lunar 500 litri 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobar~a consumului de carllmranti pentru mijloacele de transport 

din dotarea Primariei comunei Grivifa, judetul Vaslui 

Munteanu Alina luliana- primarul. comunei Grivifa, judetul Vaslui 

A vand 1n vedere: 

- necesitatea stabilirii consumului de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea 

Primariei comunei Grivita, judetul Vaslui; 

- prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritatile administratiei publice ~i institutiile pub lice; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivita, ~i raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Grivita. 

In temeiul dispozitiilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

PRO PUN: 

Art. 1. - Consumul de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei 

comunei Grivita, judetul Vas lui se stabile~te la nivelul prevazut 1n 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 

mdeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3. - Cu data intrarii 1n vigoare a prezentei Hotarari se abroga Hotararea Consiliului 

local Grivita nr. 4/2.02.2016 privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de 

transport din dotarea Primariei comunei Grivita, judetul Vaslui. 

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

secretarului comunei. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Juliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Viitafu =g~:stantin 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul die hotarare 

privind aprobar~a consumului de carburanti pentru mijloacele de transport 
din dotarea Primariei comm1ei Grivita, judetul Vaslui 

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 creearea cadrului l1egal pentru aprobarea consumului de carburanti 

pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei comunei Grivita, judetul Vaslui. 
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din O.G. nr. 60/2001 privind stabilirea unor normative 

de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice ~i institutiile publice, unitatile administrativ 
- teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli prin hotarare a consiliului local. 

Astfel a fost abrogata conditia incadrarii consumului lunar de carburant pentru 
autoturismul aflat la dispozitia autoritatii publice locale in limita a 75 litrilluna, lucru care era pe 

deplin nemultumitor. Specificul, natura, varietatea activitatilor administratiei publice locale, 

vizand rezolvarea de probleme curente zilnice de asistenta 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 comune:i - 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. 
A vand in vedere cele expuse ~i tinand cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotarare 

intra in 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. 1 Ia Hotararea nr. /2017 

privind consumullunar de carburanti 

Nr. crt. Autovehicul Limita maxima (litri/luna) 
1 Autoturism Dacia Logan VS-03-PCG 200 litri 

Consum mediu 9 litri motorina/ora 
2 Buldoescavator JCB de functionare; 

Consum mediu lunar 500 litri 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
FINANTE- CONTABILITATE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Ia proiectul de hotarare 

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

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

examinand proiectul de hoHirare privind aprobarea consumului de carburanti pentru 

mijloacele de transport din dotarea Primariei comunei Grivita,judetul Vaslui: 

avand in vedere prevederile: 

- prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritatile administratiei publice ~i institutiile publice; 

- Legii nr. 215/200 1 privind administratia publica locala, republicata 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 
Negici Silvia 

+1 

Grivita, 23 martie 20 17 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
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, judetul Vaslui 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare econom1co - sociale, buget -

fmante, 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, judetul Vaslui: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 
Ilie Petru 

Grivita, 28 martie 2017 

Secretar 
Silvestro Gelu 

Membri:!.d 

Paiu Gabriela-Luminita ............................... .. 
r--

Iordaohe Julian-Marian .~~~~ .. : :. · 
-4 \ 

Popa Valentin .................. . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu ~oturi ,pentru", ~ voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru invatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea consumului de carlburanfi pentru mijloacele de transport 
din dotarea Primariei comunei Grivifa, judeful Vaslui 

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

cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea consumului de carburanti pentru 

mijloacele de transport din dotarea Primariei comu.nei Grivita, judetul Vaslui: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Grivifa, 28 martie 2017 

Pre~edinte 

Topalea ~~Ciitiilin 

Membri: 

Cre\11 Neculai . : ............... fi!/.. .................. . 
lordache Viorel-Comel ..... -~~- ........... . 
Rotaru Adrian ................. .. ...... ~ ................. . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu ~oturi ,pentru", Q voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 


