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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL nr. 61/15.09.2015 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 şedinţă ordinară 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; 
• HCL nr. 21/28.03.2013; 
• HCL nr. 61/15.09.2015; 
• Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, modificată prin 
O.U.G. nr. 55/2010 pentru unele măsuri de reducere a cheltuielilor, precum și Legea nr. 
273/2006 actualizată privind finanțele publice locale, 

 
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) si art. 45, alin. (1) și 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 aprobă cotele/plafoanele maxime lunare privind consumul de carburanți pentru 
mașinile și utilajele aflate în dotarea Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2 – La data aprobării prezentei, HCL nr. 61/2015, își încetează aplicabilitatea. 
 
 Art. 3 – Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
                            

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                  
 

   Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                 /Secretar   

                                                                                            Cojocaru Bogdan-Marius 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea HCL nr. 61/15.09.2015 privind stabilirea de cote/plafoane maxime lunare 
privind consumul de combustibil pentru mașinile și utilajele din dotarea 

Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești 
 
 

 
 Având în vedere casarea autoturismului DACIA SUPERNOVA si achizitionarea unuia 
nou DACIA DUSTER ORANGE, si tinand cont de prevederile art. 5 alin. (1) din OG 80/2001 
modificată și completată de OUG nr. 55/23.06.2010 este necesar ca la nivelul comunei 
Domnești, să se stabilească cote/plafoane maxime lunare privind consumul de combustibil 
(benzină, motorină) pentru mașinile și utilajele proprii. 

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

� 75 litri motorin ă/lună pentru autoturismul DACIA LOGAN  care deservește aparatul de 
specialitate al primarului, fiind utilizat pentru deplasările la: Trezoreria Ilfov, Consiliul 
Județean Ilfov, Instituția Prefectului Jud. Ilfov, Direcția de Sănătate Publică, Instanțe de 
judecată etc.; 

� 75 litri benzină/lună pentru autoturismul DACIA DUSTER ORANGE , care deservește 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fiind utilizat pentru 
deplasările la instituțiile cu care se află în relații de subordonare sau de coordonare; 

� 75 litri motorin ă/lună pentru autoturismul ARO 324 care deservește Compartimentul 
privind Situațiile de Urgență, fiind utilizat pentru deplasările în teritoriu; 

� 450 litri motorin ă/lună/vehicul pentru cele două Microbuze școală FIAT și OPEL  
care deservesc școlile de pe raza comunei Domnești pentru transportul elevilor de la 
domiciliu la școală și retur, precum și pentru transportul acestora la diverse manifestări 
cultural-educative, sportive, organizate de către Inspectoratul școlar al județului Ilfov; 

� 250 litri motorin ă/lună/utilaj  pentru funcționarea celor 2 (două) generatoare de curent 
electric, care asigură buna funcționare la sediul Primăriei Domnești, respectiv la 
Școala Gimnazială “Gheorghe Corneliu” Domnești jud. Ilfov , atunci când se produc 
întreruperi ale curentului electric furnizat de rețeaua ENEL DISTRIBU ȚIE . 

 Menționăm că atunci când situația o impune, plafonul de consum de combustibil stabilit 
pentru aceste utilaje poate fi depășit, urmând ca motivarea acestor depășiri să fie prezentate spre 
aprobare Primarului comunei Domnești în cel mult 2 (două) zile de la apariția acestora. 
 

 Față de cele expuse mai sus, propun inițierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea 
HCL nr. 61/15.09.2015 privind stabilirea de cote/plafoane maxime lunare privind consumul de 
combustibil pentru mașinile și utilajele din dotarea Primăriei Domnești și a Consiliului Local 
Domnești. 
 
 

PRIMAR, 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN  



 
RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea HCL nr. 61/15.09.2015 privind stabilirea de cote/plafoane maxime lunare 
privind consumul de combustibil pentru mașinile și utilajele din dotarea 

Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești 
 
 

 
 Având în vedere casarea autoturismului DACIA SUPERNOVA si achizitionarea unuia 
nou DACIA DUSTER ORANGE, si tinand cont de prevederile art. 5 alin. (1) din OG 80/2001 
modificată și completată de OUG nr. 55/23.06.2010 este necesar ca la nivelul comunei 
Domnești, să se stabilească cote/plafoane maxime lunare privind consumul de combustibil 
(benzină, motorină) pentru mașinile și utilajele proprii. 

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

� 75 litri motorin ă/lună pentru autoturismul DACIA LOGAN  care deservește aparatul de 
specialitate al primarului, fiind utilizat pentru deplasările la: Trezoreria Ilfov, Consiliul 
Județean Ilfov, Instituția Prefectului Jud. Ilfov, Direcția de Sănătate Publică, Instanțe de 
judecată etc.; 

� 75 litri benzină/lună pentru autoturismul DACIA DUSTER ORANGE , care deservește 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fiind utilizat pentru 
deplasările la instituțiile cu care se află în relații de subordonare sau de coordonare; 

� 75 litri motorin ă/lună pentru autoturismul ARO 324 care deservește Compartimentul 
privind Situațiile de Urgență, fiind utilizat pentru deplasările în teritoriu; 

� 450 litri motorin ă/lună/vehicul pentru cele două Microbuze școală FIAT și OPEL  
care deservesc școlile de pe raza comunei Domnești pentru transportul elevilor de la 
domiciliu la școală și retur, precum și pentru transportul acestora la diverse manifestări 
cultural-educative, sportive, organizate de către Inspectoratul școlar al județului Ilfov; 

� 250 litri motorin ă/lună/utilaj  pentru funcționarea celor 2 (două) generatoare de curent 
electric, care asigură buna funcționare la sediul Primăriei Domnești, respectiv la 
Școala Gimnazială “Gheorghe Corneliu” Domnești jud. Ilfov , atunci când se produc 
întreruperi ale curentului electric furnizat de rețeaua ENEL DISTRIBU ȚIE . 

 Menționăm că atunci când situația o impune, plafonul de consum de combustibil stabilit 
pentru aceste utilaje poate fi depășit, urmând ca motivarea acestor depășiri să fie prezentate spre 
aprobare Primarului comunei Domnești în cel mult 2 (două) zile de la apariția acestora. 
  

 Fată de cele arătate mai sus, solicit Primarului comunei Domnești să inițieze un proiect 
de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 61/15.09.2015 privind aprobarea cotelor/plafoanelor 
maxime lunare privind consumul de combustibil (benzină, motorină) pentru mașinile și 
utilajele proprii.  

 

VICEPRIMAR, 

ȘTEFAN COSTEL  


