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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de 
carburanţi pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ 

teritoriale comuna Unguriu , judeţul Buzău 

 
 

     Consiliul Local Unguriu, judeţul Buzău, 

      Având în vedere :  
  -  expunerea de motive a primarului comunei Unguriu nr. 5481/ 2015 ;  
  - raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului comunei Unguriu  , înregistrat la nr. 5482 / 2015  ; 
  - avizul comisiilor  de specialitate ale Consiliului local Unguriu ; 

  -prevederile Legii nr. 258 / 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, 
   
            În temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin. (1) Lit. “b” din legea 215 / 2001, 

privind administraţia publică locală , republicată ,cu modificările şi completările 

ulterioare ,  emite următoarea   

 
H O T Ă R Â R E : 

 

Art.1. Se aprobă normativele proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru 

autovehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale comuna 
Unguriu , judetul Buzau în limită maximă, după cum urmează: 
 
• autoturism , marca Dacia Logan , 200 litri / lună;  
• microbuz pentru transport elevi, 16+1 locuri, marca Opel, 200 litri / lună; 

•autobasculantă, marca Mercedes Atego, 150 litri / lună; 

• buldoexcavator multifuncţional , marca Terex ,  350  litri/lună . 
 
Art.2. Pentru deplasări în delegaţie, în ţară şi străinătate, se aprobă consumul de 
carburanţi necesari în raport de Km. şi consumul normat de carburanţi /tipul de 
autovehicul înscris în norma de consum /suta de Km. Justificarea se va face prin 
documentul de transport persoane /marfă şi/sau F.A.Z. ( fişa activităţii zilnice). 

 
Art.3.Pentru perioada lunilor noiembrie-februarie ale fiecărui an , precum şi în 
situaţii de urgenţă , se aprobă majorarea consumului de carburanţi cu pana la 20%, 

în raport de Km. şi consumul normat de carburanţi /tipul de autovehicul înscris în 
norma de consum /suta de Km. . 
 

Art.4. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicule 
consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în 
raport de numărul total de autovehicule. 
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Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Unguriu . 

 
Art.6. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor ,  
instituţiilor şi persoanelor interesate . 
 
 
             

            PREŞEDINTE SEDINŢĂ, 
Consilier Florea Gheorghe                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 

                                                                             Jr. Marin Adrian-Vasile 
 

 

 

 

 

Unguriu , 23.12.2015 

Nr. 45 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din 

data de 23.12.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei 
publice locale , republicată şi actualizată , cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 
împotrivă , din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă 


