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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 21/28.03.2013 privind stabilirea de cote/plafoane maxime lunare 
privind consumul de combustibil pentru mașinile și utilajele din dotarea 

Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa extraordinară de lucru 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Raportul viceprimarului comunei Domnești; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• H.C.L. nr. 21/28.03.2013; 
• Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 80/30.08.2001, privind stabilirea unor normative 

de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, modificata 
prin O.U.G. nr. 55/2010 pentru unele masuri de reducere a cheltuielilor, precum si Legea 
nr. 273/2006 actualizata, privind finantele publice locale; 

 
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) si art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1 – Se aproba cotele/plafoanele maxime lunare privind consumul de carburanti pentru 
masinile si utilajele aflate in dotarea Primariei Domnesti si a Consiliului Local Domnesti, 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
 Art. 2 – La data aprobarii prezentei, H.C.L. nr. 21/2013, isi inceteaza aplicabilitatea. 
 
 Art. 3 – Primarul comunei Domnesti prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
             
               

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                  
 

   Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                    /Secretar   

                                                                                                 Zanfir Maria 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 21/28.03.2013 privind stabilirea de cote/plafoane maxime lunare 
privind consumul de combustibil pentru mașinile și utilajele din dotarea 

Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești 
 
 
 

 Avand in vedere prevederile art. 5 alin. (1) din O.G. 80/2001 modificata si completata de 
O.U.G. nr. 55/23.06.2010 este necesar ca la nivelul Comunei Domnesti, sa se stabileasca 
cote/plafoane maxime lunare privind consumul de combustibil  (benzina, motorina) pentru 
masinile si utilajele proprii. 

 Prin urmare, propun alocarea urmatoarelor cote/plafoane maxime lunare privind 
consumul de combustibil: 

� 75 litri motorina/luna  pentru autoturismul DACIA LOGAN  care deserveste aparatul de 
specialitate al primarului, fiind utilizat pentru deplasarile la: Trezoreria Ilfov, Consiliul 
Judetean Ilfov, Institutia Prefectului Jud. Ilfov, Directia de Sanatate Publica, Instante de 
judecata etc.; 

� 75 litri benzina/luna pentru autoturismul DACIA SUPERNOVA,  care deserveste 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor fiind utilizat pentru 
deplasarile la institutiile cu care se afla in relatii de subordonare sau de coordonare; 

� 75 litri motorina/luna  pentru autoturismul ARO 324 care deserveste Compartimentul 
privind Situatiile de Urgenta, fiind utilizat pentru deplasarile in teritoriu; 

� 450 litri motorina/luna/vehicul  pentru cele doua microbuze scoala Fiat si Opel care 
deservesc scolile de pe raza comunei Domnesti pentru transportul elevilor de la domiciliu 
la scoala si retur, precum si pentru transportul acestora la diverse manifestari cultural-
educative, sportive, organizate de catre Inspectoratul scolar al judetului Ilfov; 

� 250 litri motorina/luna/utilaj  pentru functionarea celor doua generatoare de curent 
electric, care asigura buna functionare la sediul Primariei si respectiv la Scoala nr.1, 
atunci cand se produc intreruperi ale curentului electric furnizat de reteaua ENEL. 
Mentionam ca, atunci cand situatia o impune, plafonul de consum de combustibil stabilit 
pentru aceste utilaje poate fi depasit, urmand ca motivarea acestor depasiri sa fie 
prezentate spre aprobare dlui. Primar in cel mult 2 zile de la aparitia acestora.. 

 Fata de cele expuse mai sus, propun initierea unui proiect de hotarare pentru aprobarea 
cotelor/plafoanelor maxime lunare privind consumul de combustibil (benzina, motorina) 
pentru masinile si utilajele proprii. 
 

 

PRIMAR, 

BOSCU NINEL CONSTANTIN  



 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru modificarea H.C.L. nr. 21/28.03.2013 privind stabilirea de cote/plafoane maxime lunare 

privind consumul de combustibil pentru mașinile și utilajele din dotarea 
Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești 

 
 

 
 Avand in vedere prevederile art. 5 alin. (1) din O.G. 80/2001 modificata si completata de 
O.U.G. nr. 55/23.06.2010 este necesar ca la nivelul Comunei Domnesti, sa se stabileasca 
cote/plafoane maxime lunare privind consumul de combustibil  (benzina, motorina) pentru 
masinile si utilajele proprii. 

 Prin urmare, propun alocarea urmatoarelor cote/plafoane maxime lunare privind 
consumul de combustibil: 

� 75 litri motorina/luna  pentru autoturismul DACIA LOGAN  care deserveste aparatul de 
specialitate al primarului, fiind utilizat pentru deplasarile la: Trezoreria Ilfov, Consiliul 
Judetean Ilfov, Institutia Prefectului Jud. Ilfov, Directia de Sanatate Publica, Instante de 
judecata etc.; 

� 75 litri benzina/luna pentru autoturismul DACIA SUPERNOVA,  care deserveste 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor fiind utilizat pentru 
deplasarile la institutiile cu care se afla in relatii de subordonare sau de coordonare; 

� 75 litri motorina/luna  pentru autoturismul ARO 324 care deserveste Compartimentul 
privind Situatiile de Urgenta, fiind utilizat pentru deplasarile in teritoriu; 

� 450 litri motorina/luna/vehicul  pentru cele doua microbuze scoala Fiat si Opel care 
deservesc scolile de pe raza comunei Domnesti pentru transportul elevilor de la domiciliu 
la scoala si retur, precum si pentru transportul acestora la diverse manifestari cultural-
educative, sportive, organizate de catre Inspectoratul scolar al judetului Ilfov; 

� 250 litri motorina/luna/utilaj  pentru functionarea celor doua generatoare de curent 
electric, care asigura buna functionare la sediul Primariei si respectiv la Scoala nr.1, 
atunci cand se produc intreruperi ale curentului electric furnizat de reteaua ENEL. 
Mentionam ca, atunci cand situatia o impune, plafonul de consum de combustibil stabilit 
pentru aceste utilaje poate fi depasit, urmand ca motivarea acestor depasiri sa fie 
prezentate spre aprobare dlui. Primar in cel mult 2 zile de la aparitia acestora.. 

  

 Fata de cele expuse mai sus, rog Primarul comunei Domnesti sa initieze un proiect de 
hotarare pentru aprobarea cotelor/plafoanelor maxime lunare privind consumul de 
combustibil (benzina, motorina) pentru masinile si utilajele proprii. 
 
 

VICEPRIMAR, 

STEFAN COSTEL 


