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Din 26 martie 2021

privind cota lunard de combustibil alocate autoturismului aflat in administrarea
consiliului local, microbuzul gcolar ,magina de pompieri, buldoexcavator,tractor, utilaje de
cosit iarb6 9i teiat lemne

Consiliul local gilindia,
Av6nd in vedere :

-Proiectul de hotlrAre prezentat de
secretari

primar gi avizat de comisia de specialitate gi

-I NSTITUTIA PREFECTULUI
.COMPARTIMENTUL FI

l^ -

-Referatul dlui primar Nr. 12021 privind stabilirea consumului mediu de carburant
pentru utilajele aflate in proprietatea Comunei gilindia pe anul 2O2O .,

-Prevederile ordinului Ministerului transporturilor nr.14ligg2 pentru aprobarea
normativului privind consumul de combustibil gi ulei pentru automobile;

-art. '1 alin.(5) din ORDONANIA nr. 80 din 30 august 200.1 privind stabitirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritetile administraliei publice 9i instituliile publice
modificate gi completata prin Legea nr. 258 din 3 noiembrie 2015 ;

-Prevederile Legii nr.27312Q06 privind finanlele publice locale ;

-Numerul de voturi ,, pentru" al consilierilor g din total de 9 ;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate;

. in temeiul art. 139 alin.(1) 9i art. 196 atin.1 din O.U.G nr. 57l2}1g privind Codul
Administrativ,

HorARAgrE:
Ar.1.se aprobe cota lunari de combustibil alocatd autoturismului care deservegte

activitatea proprie a comunei $ilindia de150 litri/lune pentru autoturismul DACIA-Lo-GAN.
Art.2.Cota lunare de combustibil pentru microbuzul gcolar de 230 litri/luni.
Art.3.Aprobarea consumului mediu de carburant pentru buldoexcavatorul aflat in

administrarea comunei $ilindia - consum mediu de 8 litri/motorini/ora de functionare ,

consum mediu lunar de 500 litri motorini ,justificat prin situalii de lucrdri aferente, pentru
sezonul de iarne noiembrie- martie consumul se majoreazd cu 15% in functie de conditiile
climaterice.

Art' 4.Aprobarea consumului mediu de carburant pentru tractorul aflat in administrare in
vederea intrelinerii spatiilor vezi ,consum mediu de 1,2lilri benzinllora de funclionare,
consum mediu lunar de 30 litri benzinS .

Art.5.Aprobarea consumului mediu de carburant pentru alte utilaje de cosit iarbi 9i
tdiat lemne aflate in administrare astfel : consum mediu de 0,5 litri benzind/ora de
funclionare,consum mediu lunar - 20 litri benzini .

Art.G.Aprobarea consumului normat de carburant pentru magina de pompieri de 32 litri
motorina/100 Km parcurgi ,18 litri carburant/ora de functionare, la care se adaugd in funclie
de situalie : coeficientul de drum, sporul pentru actionarea instatatiilor speciale,ioeficientul
de corectie pentru sarcina transportatS, coeficientul de coreclie pentru condilii climaterice
nefavorabile alti coeficienti gi sporuri corespunzdtoare diferitelor situalii de eiploatare ;

Art.T.Aprobarea cotei lunare de combustibil pentru microbuzul gcolar pe ruta de
transport $ilindia-lneu,in vederea transportului elevilor de invdlimAnt secundar 150 litri/luni.

Art.S.Aprobarea consumului mediu de carburant pentru tractorul aflat in administrare
10 litri motorini/ora de functionare 9i 300 litri motorind/lund.

Art.g.Prezenta hotir6re se comunici cu:

lercogan Silvia

-Locuitorii comunei prin
ILITATE


