
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea plafonului de cheltuieli carburanţi pentru microbuzele 

şcolare marca Fiat -  transport elevi ale Şcolii Gimnaziale Dorna Arini

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 15.02.2018,

Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul primar al comunei, înregistrată sub nr. 22 din 

08.02.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului 

comunei, înregistrat sub nr. 27 din 15.02.2018;
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului şi turism, înregistrat sub nr. 32 din 15.02.2018;

- Adresa nr. 83 din 22.01.2018 a Şcolii Gimnaziale Doma Arini, judeţul Suceava, precum şi 
procesul verbal nr. 82 din 22.01.2018 încheiat în cadrul Consiliului de Administraţie al acestei 
instituţii de învăţământ, în data de 17.01.2018,

în baza prevederilor art. 36 alin. (1), (2) lit. „b” şi „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 1, art. 45 alin. (2) 
lit. „a”, art. 115 alin. (1), lit, „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l -  (1) Se aprobă consumul maxim lunar de carburant al microbuzelor şcolare marca Fiat 

pentru transportul elevilor şi preşcolarilor de pe raza comunei Doma Arini, judeţul Suceava, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Consumul aprobat de carburant al microbuzelor pentru deplasarea cu alte ocazii 
(olimpiade şcolare, concursuri şcolare, excursii şi activităţi educative extraşcolare este de 12,5 1/100 
Km în sezonul cald şi de 13,75 l/100km în sezonul rece. Pentru sezonul rece se va adăuga şi cantitatea 
de combustibil necesar încălzirii, avându-se în vedere consumul normat de 0,5 1 carburant/ oră de 
funcţionare.

Art.2 - Primarul comunei Doma Arini, prin compartimentul financiar contabil, va aduce la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, ia^rseerQtarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei PrefectulufP Judeţul Suçeava pentru control şi legalitate.

PREŞEDINTELE DE ŞEI 
Doru NECULA
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SECRE^ftUL COMUNEI,

COMUNA DORNA/^¡N Î 
C.F.F.P. M î 7\\ /  

Data
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Gabriel BIRGAOANU



Anexa la HCL nr. 5/2018

Consum vara
Nr

inmatriculare
microbuz

consum vara 
litri/100 km

luni de calcul 
consum vara

Nr zile / luna 
(media)

Nr total zile 
consum vara

km zilnici 
parcurşi

consum 
zilnic vara 
litri/100 km

Consum 
lunar pentru 
alimentare

consum 
lunar vara 

- litri -
SV 09 EBB 12,5 5,5 22 121 138 17,25 8,00 387,50
SV 08 AJG 12,5 5,5 22 121 135 16,88 8,00 379,25
TOTAL 766,75
ROTUNJIT 767

Consum iarna

Nr
inmatriculare

microbuz

consum
iarna

litri/100 km

luni de calcul 
consum 

iarna

Nr zile / luna 
(media)

Nr total zile 
consum 

iarna

km zilnici 
parcurşi

consum 
zilnic iarna 
litri/100 km

Consum 
lunar pentru 
alimentare

consum 
lunar iarna 

fara încălzire

Consum
zilnic

încălzire

Consum
lunar

încălzire

consum 
lunar 

iarna cu 
încălzire 

-litri-
SV 09 EBB 13,75 4,5 22 99 138 18,98 8,80 417,45 1 22 448,25
SV 08 AJG 13,75 4,5 22 99 135 18,56 8,80 408,38 1 22 439,18
TOTAL 825,83 887,43
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ROTUNJIT 887


