ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI
Nr. 225 din 23.08.2021

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele
aflate în dotarea proprie a UAT Comuna Dorna-Arini, Județul Suceava, pentru anul 2021
Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 02.09.2021,
Luând în considerare:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr. 224 din 23.08.2021, în calitate de inițiator;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu
din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, judeţul Suceava,
înregistrat sub nr. 226 din 23.08.2021;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului şi turism, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr. _______ din
__________;
Având în vedere:
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile publice și instituțiile publice;
- Prevederile Legii nr. 258 /2015 privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile publice
si institutiile publice;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi alin (2) şi ale art. 139 ,, alin. (1) coraborat cu art.
196 alin. (1) litera “a”, art. 197 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se aprobă consumul lunar de carburanți pentru toate autovehiculele și utilajele
din dotarea Primăriei Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, pentru anul 2021, conform anexei
care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Pentru activități specifice de intervenție pe raza Comunei Dorna-Arini și în alte
localități din țară se aprobă un consum suplimentar de carburanți necesari în raport cu numărul
de km și consumul normat de carburanți/tipul de autovehicul înscris în norma de consum/suta de
km.
Art. 3 - Toate consumurile de carburant vor fi justificate prin documente, conform
legislației în vigoare, ce vor sta la baza decontării lunare a consumului de combustibil.
Art. 4 – Pentru organizarea și desfășurarea proceselor electorale și a referendumurilor,
consumul de carburanți al autoturismelor se suplimentează cu 25% pentru o perioadă de 2 luni
înaintea datei la care au loc alegerile sau referendumul.

Art. 5 – Primarul comunei Dorna-Arini prin compartimentele de specialitate din cadrul
aparatului propriu de specialitateal Primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 6 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Suceava,
Primarului comunei Dorna-Arini, și va fi adusă la cunoștință publică, prin publicarea acesteia în
Monitorul oficial local.

INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
 _____________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU
 ______________

Anexa la Proiectul de hotărâre

CONSUMUL DE CARBURANȚI PENTRU AUTOVEHICULELE / UTILAJELE
AFLATE ÎN DOTAREA PROPRIE A UAT COMUNA DORNA-ARINI, JUDEȚUL
SUCEAVA

Nr.
crt.
1.

Denumire

Nr. de înmatriculare

Consum

Autoturism Mitsubishi Outlander

SV 19 ARN

150 l /lună

2.

Autoturism Dacia Lodgy

SV 05 ARN

150 l /lună

3.

Autoturism Dacia Dokker

SV 14 ARN

150 l /lună

SJ 035366

200 l /lună

-

1,2 l / oră

5.

Autoutilitară Mercedes Sprinter 2.2
CDI basculabil
Motopompe

6.

Generator

-

2 l / oră

7.

Motofierăstrău

-

1,8 l / oră

8.

Motocoasă

-

1 l / oră

4.

