
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

         CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea normativului propriu privind consumul  de carburanți pentru autovehiculele 

și utilajele din dotarea comunei Hârtop 
 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava, având în vedere: 
- Referatul de aprobare  prezentat de primarul comunei Hârtop, înregistrat cu nr. 1504  din 7.04.2021, 

ca instrument de motivare și prezentare a proiectului de hotărâre; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 

înregistrat cu nr.1505  din 7.04.2021, cu privire la necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Hârtop; 
 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiile publice modificată  și completată  prin Legea nr.258/2015, 
- art.3, alin 2, art.14, alin.4 din  Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările si 

completările ulterioare; 
În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin. (4), lit. d, alin. (7), lit. n, art.139, alin.(1), art.196 alin. (1), lit.a din 

Codul administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările 
si completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.- Se aprobă  normativul propriu privind consumul  de carburanți pentru autovehiculele și utilajele din 
dotarea comunei Hârtop, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.-  Pentru realizarea  unor lucrări specifice de intervenție, pe raza comunei Hârtop, executate cu utilajele 
din dotare, consumul suplimentar de carburanți, se aprobă de către  primarul comunei, în calitate de ordonator 
principal de credite, în baza referatului  de necesitate întocmit de către compartimentul de resort, cu condiția 
încadrării în sumele aprobate în bugetul local de venituri și cheltuieli. 
Art.3.- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul buget, finanțe, 
contabilitate, impozite si taxe, achiziții publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  Instituției 
prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

 
   Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează:                                                                                                              
Dumitru-Vasile HRECENIUC                                                     Secretar general al comunei, 

                                                                                            Elena  COSTAN  
Hârtop, 14.04.2021 

         Nr.25 
 

 

 



 

 

Anexa la hotărârea nr. 25 din 14.04.2021                           

 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP                                                                          

 

Normativul  propriu de cheltuieli privind consumul  de carburanți pentru autovehiculele 

si utilajele din dotarea comunei Hârtop 

 

 

Nr. crt. Tip autovehicul/utilaj Nr. de 

înmatriculare/ 

înregistrare 

Consum mediu 

(litri/100Km/ore 

de funcționare) 

Limita 

maximă 

(litri/lună) 

1. Dacia Logan SV03PCH 

 

7,5 L/100/Km 250 L 

2. Tractor Foton TB 504 SV10HRT 4 L/oră       150 L 

3. Buldoexcavator 

Volvo BL 71 

23 Hartop 7-8 L/oră 650 L 

4. Alte utilaje pe benzină 

 

-moto coasă  

-motoferăstrău 

-motopompă 

-generator 

 

 

           / 

 

 

1,0-1,5 L/oră 

1,0 L/oră 

1,5 L/oră 

1,5 L/oră 

 

 

40 L 

30 L  

50 L 

20 L 

 

Întocmit, 

Viceprimar 

Costan Gheorghe 

 


