
 
HOTARAREA NR.22 

privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de 
carburanti al autovehiculelor si utilajelor aflate in dotarea proprie a UAT 

Movila Banului, judetul Buzau 
 
 

  Consiliul Local Movila Banului, intrunit in sedinta ordinara; 
Avand in vedere: 
 
-referatul domnului Dumitru Paul viceprimarul comunei Movila Banului, judetul 
Buzau inregistrat sub numarul 2766/19.05.2021 

-referatul de aprobare al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau, 
domnul Moise Dorin Romica, inregistrat sub numarul 2765/19.05.2021 

-avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului si comert inregistrat sub numarul 2767/19.05.2021 

-prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr.14/1982 de aprobare a 
normativului de consum de combustibil si ulei pentru automobile, cu modificarile 
si completarile ulterioare 

-prevederile Legii nr.258/2015 privind modificarea si completareaOrdonantei 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritatile administratiei publice si institutii publice, tinand cont de abrogarea 
Pct.II din anexa nr.3 si introducerea unui nou alineat prin care se stabileste: “ 
Unitatile administrative-teritoriale stabilesc normative proprii de cheltuieli, de 
natura celor care fac obiectul prezentei ordonante, prin hotararea consiliului 
local, respective hotarare a consiliului judetean…”. 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 alin.(1)  și 
art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba consumul mediu lunar de carburant pentru autovehiculele si 
utilajele aflate in dotarea proprie a  UAT comuna Movila Banului, pentru anul 
2021, astfel: 

 
Nr.crt Denumirea mijlocului de 

transport 
Consum specific Cota maxima  

Litri/luna 
1 Microbuz scolar 13 litri/100 km 200 litri/luna 
2 Autoturism 7,5 litri/100 km 150 litri/luna 
3 Tractor+remorca 10 litri/ ora de 

functionare 
250 litri/luna 



4 Buldoexcavator 10 litri/ ora de 
functionare 

500 litri/luna 

5 Cositoare 1 litru/ora de 
functionare 

400 litri/luna 

 
Art.2 Consumul mediu de carburant reprezinta cantitatea maxima ce poate fi 
consumata pe parcursul efectuarii lucrarilor in conditii normale de exploatare. Nu 
se considera depasile la consumul de carburant normat pe utilaj/autovehicul, 
consumul care, la nivelul anului se incadreaza in limita consumului de carburant 
normat, stabilit si aprobat la art.1. 

Art.3 Cantitatea ramasa neutilizata la finele lunii se raporteaza pentru lunile 
urmatoare, in functie de necesitatile institutiei. 

Art.4 Consumul mediu de ulei pentru utilaje/autovehicule prevazute la art.1 se va 
face in functie de cerintele tehnice specifice. 

Art.5 Hotararea poate fi atacata in instanta, conform procedurilor si in termenele 
prevazute de Legea nr.544/2004 a Contenciosului Administrativ. 

Art.6 Hotararea va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Movila Banului si 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii publice de la nivelul 
UAT Movila Banului, judetul Buzau. 

Art.7 Secretarul general al UAT Movila Banului va comunica prezenta catre 
Institutia Prefectului – judetul Buzau si tuturor persoanelor si institutiilor 
interesate si o va publica pe pagina www.comunamovilabanului.ro. 

 
Movila Banului, 27.05.2021 
 
 
Presedinte de sedinta, 
Gavrila Camelian Narcis 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 
 
 
 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila 
Banului  în ședința  extraordinară  din data de 27.05.2021 cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
cu un număr de 11 voturi ”pentru” , 0 ”abținere”  și 0 voturi ”împotrivă”, din 
numărul total de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


