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HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020  

Privind aprobarea determinărilor consumului de combustibil pentru utilaje, echipamente și mijloacele de 

transport din dotarea proprie a Unităţii Administrativ - Teritoriale, Comuna Roata de Jos si stabilirea 

normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi  

 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS; JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere:  

- Referatul de aprobare al primarului cu nr. 165/1915/22.05.2020, prin care primarul comunei propune 

stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru echipamente și mijloacele de 

transport din dotare proprie a Unităţii Administrativ - Teritoriale, Comuna Roata de Jos;  

-Raportul de specialitate nr. 172/1922/22.05.2020, întocmit de compartimentele despecialitate din 

Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

- Procesul verbal  al comisiei tehnice de specialitate înregistrat sub nr. 13626/22.05.2020;  

- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, cu modificările șI completările  ulterioare;  

-Prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind 

consumul de combustibil şi ulei pentru automobile, cu modificările șI completările  ulterioare;  

-Prevederile art.20 alin.(l) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu numerele: 213/1963/27.05.2020, 214/1964/27.05.2020 și 215/1965/27.05.2020;  

-Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d” și “e” și alin. (5) lit. “a” și lit. “c” și art. 129, alin. 7, lit. “h”, 

precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ;  

 

  În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. “a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind 

Codul Administrativ Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu spre dezbatere Proiectul 

de Hotărâre privind aprobarea determinărilor consumului de combustibil pentru utilaje, echipamente și 

mijloacele de transport din dotarea Primăriei Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu si stabilirea 

normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi și adoptă următoarea  

  

HOTĂRÂRE 

  Art.1. Se aprobă determinările consumului de combustibil pentru utilaje, echipamente și 

mijloacele de transport din dotare proprie a Unităţii Administrativ - Teritoriale, Comuna Roata de Jos și 

implicit se stabilesc normativele proprii pentru consumul lunar de carburanţi, după cum urmează:  

1. Autospeciala vidanja MAN : 34L MOTORINA / 100 km deplasare, 8L / h lucru/functionare,  

2. Tractor HATTAT : 6.5L MOTORINA  / h functionare/lucru/deplasare,  

3. Autospeciala PRB RENAULT 12L MOTORINA / 100km deplasare, 3.5L MOTORINA / h 

functionare/lucru,  

4. Buldoexcavator MECALAC 12.5L MOTORINA / h functionare/lucru/ deplasare,  

5. Autospeciala Mercedes-Benz UNIMOG 25L MOTORINA / 100km deplasare , 30L 

MOTORINA / 100km lucru, 



6. Autospeciala MAN atelier mobil : 22L MOTORINA / 100 km deplasare, 

7. Moto-Compresor aer Kaeser din dotarea atelierului mobil 4,5L MOTORINA / h functionare, 

8. Moto-Compresor aer Atlas-Copco 4L MOTORINA /h functionare, 

9. Incarcator frontal BOBCAT 5L MOTORINA / h functionare/lucru/deplasare,  

10. Moto-Pompa RIGID desfundat canale 3,5L BENZINA/ h functionare, 

11. Moto-Pompa ape uzate SUBARU 3,5L BENZINA / h functionare, 

12. Drujba HUSQVARNA 1,5L BENZINA / h functionare, 

13. Drujba toaletat HUSQVARNA 1.2L BENZINA / h functionare, 

14. Moto-coasa HUSQVARNA RX 555 2,2L BENZINA / h functionare.  

  Art.2. Primarul comunei Roata de Jos, prin compartimentele din cadrul Aparatului de 

Specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  Art.3. Secretarul general al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prin Compartimentul Relații 

cu Publicul și Rețeaua Electronică a Comunității Locale, comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi 

persoanelor interesate.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   Contrasemnează Secretar general comună  

POPA DĂNUȚ NICOLAE       Alexandrescu Camelia Constanța    
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      Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art. 139 alin.(3) si art. 196, alin. (1), 

lit. „a” din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

 

 


