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COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 87 
 

Din 27.10.2021 
 

Privind: stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru 
autovehiculele/utilajele din dotarea UAT Comuna Ivești, județul Galați 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7228/18.10.2021 

  
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.10.2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.7228 din 18.10.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 
7361/21.10.2021; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr. 1, pentru agricultură și activități 
economico-financiare; 
 Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit.„b”, lit. „g”, lit. „i”, lit. „m” și lit. 
„n” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.1 alin.(5) din O.G.nr.80/2001, privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

În baza art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.- Începând cu data prezentei, se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind 
consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Primăriei Comunei Ivești, 
județul Galați, și a serviciilor publice cu personalitate juridică subordonate Consiliului local, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2.- (1) Consumul mediu de carburant reprezintă cantitatea maximă, ce poate fi 
consumată pe parcursul efectuat în condiții normale de exploatare. Nu se consideră depășire la 
consumul de carburant normat pe utilaj/autovehicul, consumul care, la nivelul anului, se incadrează 
în limita consumului de carburant normat, stabilit și aprobat prin art.1. 
 
 (2) Cantitatea rămasă neutilizată la finele lunii, se reportează pentru lunile următoare, în 
funcție de necesitățile instituției. 
 



 (3) Consumul de carburant se poate majora cu un coeficient de până la 25%, în funcție de 
condițiile de lucru și de urgența lucrărilor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 
 
 Art.3.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.4.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 

 

 

 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează 
 
                  SECRETAR GENERAL, 

  David Garofița     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 

Numar voturi inregistrate: Pentru= 17 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 





ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 7228 din 18.10.2021  
 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de 
carburanți pentru autovehiculele/utilajele din dotarea UAT Comuna Ivești, județul Galați 

 
Prin O.G.nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc normative de cheltuieli pentru 
instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 
39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din 
venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice 

Potrivit prevederilor art.1 alin.(5) din acest act normativ, cheltuielile de natura celor care fac 
obiectul respectivei ordonanţe, cuprinse în bugetele  autorităţilor cu atribuţii de reglementare se 
stabilesc prin normative proprii. 

Urmărirea consumurilor normate de combustibil si ulei, pe fiecare automobil si sofer in parte, 
este obligatorie pentru toate unitatile detinatoare de parc auto, potrivit prevederilor cap.3 din Ordinul 
nr.14/1982, al Ministerului Transporturilor, pentru aprobarea normativului privind consumul de 
combustibil si ulei pentru automobile. 

Având în vedere că în dotarea Primăriei comunei Ivești și a Serviciului „Consiliul Local Ivești-
Serviciul Salubrizare” sunt autovehicule și utilaje pentru care consumul lunar de carburanți a fost 
determinat prin Raport de evaluare propun Consiliului local al comunei Ivești stabilirea prin hotărâre 
a normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru 
autovehiculele/utilajele din dotarea UAT Comuna Ivești, astfel cum este prezentat în anexa la 
Proiectul de hotărâre. 

Totodată propun aprobarea următoarelor : 
- Consumul mediu de carburant reprezintă cantitatea maximă, ce poate fi consumată pe parcursul 
efectuat în condiții normale de exploatare. Nu se consideră depășire la consumul de carburant 
normat pe utilaj/autovehicul, consumul care, la nivelul anului, se incadrează în limita consumului de 
carburant normat, stabilit și aprobat prin art.1. 
- Cantitatea rămasă neutilizată la finele lunii, se va reporta pentru lunile următoare, în funcție de 
necesitățile instituției. 
- Consumul de carburant se poate majora cu un coeficient de până la 25%, în funcție de condițiile de 
lucru și de urgența lucrărilor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 

 
 Consiliul local are competenţa adoptării proiectului de hotărâre prezentat in confomitate cu 
prevederile legislative arătate mai sus. 
 

      P R I M A R , 

      Gheoca Maricel 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Financiar-contabil, Salarizare-resurse umane, Impozite și taxe 
Nr.7361 din 21.10.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de 
carburanți pentru autovehiculele/utilajele din dotarea UAT Comuna Ivești, județul Galați 

 
 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1)  din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Inițiatorul propune Consiliului local al comunei Ivești stabilirea normativului propriu de cheltuieli 
privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele/utilajele din dotarea UAT Comuna Ivești, 
județul Galați. 
 În dotarea comunei sunt autovehiculele și utilajele prezentate în anexa la Proiectul de hotărâre. 
Consumurile pentru fiecare autovehicul/utilaj a fost determinat în conformitate cu Directiva Consiliului 
Europei 80/1268/EEC, modificată la data de 2004/3/EC, de către expert tehnic Anton Cristea,m 
autorizat de M.J.cu nr.2733-8121/1993. 
 Având în vedere prevederile O.G.nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,  se stabilesc normative 
de cheltuieli pentru instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. 
(1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din 
venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice. Potrivit prevederilor art.1 alin.(5) din acest act 
normativ, cheltuielile de natura celor care fac obiectul respectivei ordonanţe, cuprinse în bugetele  
autorităţilor cu atribuţii de reglementare se stabilesc prin normative proprii. 

Urmărirea consumurilor normate de combustibil si ulei, pe fiecare automobil si sofer in parte, 
este obligatorie pentru toate unitatile detinatoare de parc auto, potrivit prevederilor cap.3 din Ordinul 
nr.14/1982, al Ministerului Transporturilor, pentru aprobarea normativului privind consumul de 
combustibil si ulei pentru automobile. 
 Faţă de cele prezentate de inițiator și având în vedere respectarea cadrului legal mai sus 
enunțat, Consiliul local are competenţa de a adopta proiectul de hotărâre, potrivit prevederilor legislaţiei 
in domeniu, in sedinţa ordinară din luna octombrie 2021. 
  
      ȘEF SERVICIU , 
      Barbu Ionela-Corina 



ANEXA 

La H.C.L. nr.87 din 27.10.2021 

CONSUMUL DE CARBURANȚI 

Pentru autovehiculele/utilajele din dotarea Primăriei Comunei Ivești, județul Galați  

Nr. 

Crt 
Denumire autovehicul/utilaj 

Nr.de înmatriculare/ 

tip/marcă 
Consum mixt 

Litri/lună/ 

autoturism/ 

utilaj 

Număr 
luni/an 

funcționare 

Litri/an/ 

autoturism/ 

utilaj 

1 Tractor Belarus 1025 tip 2 GL-33-IVE 6,10 l/h 250 12 3.000 

 Tractor U-650 9,90 l/h 100 6 600 

2 Încărcător frontal Kramer Allrad 680 9,9 l/h 350 12 4.200 

3 Mașină de tuns iarba Makita PLM 4610 0,5 l/h 40 6 240 

4 Autoutilitară Dacia Duster GL-15-CLI 6,95 l/100 km 100 12 1.200 

5 Autoturism Dacia Duster............. 6,95 l/100 km 100 12 1.200 

6 Autoutilitară Renault Master GL-22-CLI 9,6 l/h 75 12 900 

7 Motocositoare  Stihl 510 C 1,5 l/h 90 6 540 

8 Motoferăstrău telescopic Stihl HT 101 0,63 l/h 10 6 60 

9 Motoferăstrău telescopic HT 56 C 0,4 l/h 10 6 60 

10 Motoferăstrău Stihl MS 231 0,53 l/h 10 12 120 

11 Motoferăstrău HUSQVARNA 340 0,55 l/h 10 12 120 

12 Mașină de tuns iarba POWQG 7556 0,5 l/h 40 6 240 

13 Atomizor Stihl SR 450 profesional 1,7 l/h 10 6 60 

14 Motocoasă  Stihl 510 C 0,5 l/h 40 6 240 

15 Motocoasă  Stihl 510 C 0,5 l/h 40 6 240 

16 Motocoasă  Stihl 510 C 0,5 l/h 40 6 240 

17 Mașină de tuns de iarba Stihl RM 655 OV 0,55 l/h 40 6 240 

14 Autogunoieră 
Renault Midlum 240 DXI 

GL-07-MNZ 

5,1 l/h 650 12 7.800 

 


