ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

Nr.7 din 16.03.2022

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind stabilirea plafonului de cheltuieli cu carburanţii, pentru
microbuzele şcolare -transport elevi ale Şcolii Gimnaziale Dorna Arini
Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 24.03.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr.45 din 16.03.2022;
- 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. 46 din
16.03.2022;
- 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 și turism, înregistrat sub nr.________ din____________;
-Adresa nr.131 din 04.02.2022, a Școlii Gimnaziale Dorna-Arini, județul Suceava, cu
privire la stabilirea traseelor microbuzelor școlare și a consumului de combustibil a
autovehiculelor;
-art.1 alin.(5) din Ordonanța de Guvern nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
-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 instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Văzând că nu este încălcat regimul 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 si completările ulterioare;
În temeiul art.87 alin.(5), art. 129 alin. (1), (2) lit.a), alin.(6), lit.a), alin.(7) lit.a), art.139
alin.(3) lit.a), art. 140 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, din Codul Administrativ adoptat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – (1) Se aprobă consumul maxim lunar de carburant al microbuzelor şcolare pentru
transportul elevilor şi preşcolarilor de pe raza comunei Dorna 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 l/100
km în sezonul cald și 13,75 l/100 km pentru sezonul rece. Pentru sezonul rece se va adăuga şi
cantitatea de combustibil necesar încălzirii, avându-se în vedere consumul normat de 0,5 l
carburant/ oră de funcţionare.

Art.2 – Primarul comunei Dorna Arini, prin compartimentul financiar contabil, va aduce
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa
celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
 _______________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU
 ________________

