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PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL Domnesti nr. 107/15.10.2020 privind stabilirea normativelor proprii de
cheltuieli maxime lunare privind consumul de combustibil pentru mașinile și utilajele 

din dotarea Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești in anul 2020

Consiliul Local al Comunei Domneşti, întrunit în şedinţă de lucru

Având în vedere:

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnesti;

 Raportul de specialitate al Viceprimarului Comunei Domnești;
 Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești;
 HCL Domnesti nr. 107/15.10.2020;
    Prevederile O.U.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru

autoritatile  administratiei  publice  I  institutiile  publice,  modificata  si  completata  prin
Legea nr. 258/2015;

 Prevederile  OUG  nr.  16  din  29.08.2018  pentru  modificarea  si  completarea  OUG  nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei
publice si institutiile publice,

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art. 139 alin. (1), respectiv art. 196 alin. (1)  lit. a)
din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă modificarea HCL Domnesti nr. 107/15.10.2020 privind stabilirea normativelor
proprii de cheltuieli maxime lunare privind consumul de combustibil pentru mașinile și utilajele
din dotarea Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești in anul 2020, conform Anexei
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL Domneşti nr. 107/2020 sunt și rămân în vigoare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor abilitate si persoanelor interesate, prin grija
secretarului general al comunei in termenul prevăzut de lege.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian

                                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                                        /Secretar general comună,  
                                                                                                         Cojocaru Bogdan Marius



Anexă la HCL Domnești nr. ____/22.12.2020

Nr.
crt.

Nr. autovehicul/utilaj Cantitate/lună Combustibil

1 AUTOTURISM MITSUBISHI L 200 75 litri motorina
2. DACIA DUSTER LAUREATE 75 litri benzină
3. DACIA DUSTER ORANGE 75 litri benzină
4. DACIA DUSTER ORANGE 75 litri motorină
5. MICROBUZ M2 ȘCOALĂ FIAT 450 litri motorină
6. MICROBUZ M2 ȘCOALĂ OPEL 450 litri motorină
7. GENERATOAR – PRIMARIA COMUNEI

DOMNESTI
250 litri motorină

8. GENERATOR – SCOALA
GIMNAZIALA ,,GHEORGHE CORNELIU”

250 litri motorină

9. GENERATOR – GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT TĂRÂMUL PRIETENIEI 

250 litri motorina

10. GENERATOR – AFTER SCHOOL 250 litri motorina

Preşedinte de şedinţă,
Vasile Florea    



Referat de aprobare

la proiectul de hotarare pentru modificarea HCL nr. 107/15.10.2020 privind stabilirea
normativelor proprii de cheltuieli maxime lunare privind consumul de combustibil pentru

mașinile și utilajele din dotarea Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești in anul 2020

Având în vedere:
- achizitia autoturismului Dacia Duster Orange prin Programul de stimulare a innoirii Parcului
Auto National;
- radierea autoturismului ARO 324;
- dotarea cladirii After School cu un generator;
Si  tinand  cont  de  prevederile  OUG  nr.  55/23.06.2010  privind  unele  masuri  de  reducere  a
cheltuielilor publice 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  motorina/luna pentru  autoturismul  MITSUBISHI  L  200 care  deserveste
aparatul  de specialitate  al  primarului,  respectiv Serviciul Achizitii  Publice si Investitii
fiind utilizat pentru deplasările la instituțiile cu care se află în relații de subordonare sau
de coordonare;

 75  litri  benzina/lună pentru  autoturismul  DACIA  DUSTER  LAUREATE 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 benzină/lună pentru autoturismul DACIA DUSTER ORANGE, care deservește
Compartimentul privind Situațiile de Urgență, fiind utilizat pentru deplasările în teritoriu;

 450 litri  motorină/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  motorină/lună/utilaj pentru  funcționarea   celor  4  (patru)  generatoare  de
curent electric, care asigură buna funcționare la sediul Primăriei Domnești, la Școala
Gimnazială  “Gheorghe  Corneliu”  Domnești  jud.  Ilfov,  Grădinita  cu  program
prelungit  ,,Tărâmul  Prieteniei”  si  cladire  After  School atunci  când  se  produc
întreruperi ale curentului electric furnizat de rețeaua ENEL DISTRIBUȚIE.

Față de cele expuse mai sus, propun inițierea unui proiect de hotărâre in forma prezentata.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian



Raport de specialitate
pentru modificarea HCL nr. 107/15.10.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli

maxime lunare privind consumul de combustibil pentru mașinile și utilajele din dotarea
Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești in anul 2020

            Având în vedere:
- achizitia autoturismului Dacia Duster Orange prin Programul de stimulare a innoirii Parcului
Auto National;
- radierea autoturismului ARO 324;
- dotarea cladirii After School cu un generator;
Si  tinand  cont  de  prevederile  OUG  nr.  55/23.06.2010  privind  unele  masuri  de  reducere  a
cheltuielilor publice 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  motorina/luna pentru  autoturismul  MITSUBISHI  L  200 care  deserveste
aparatul  de specialitate  al  primarului,  respectiv Serviciul Achizitii  Publice si Investitii
fiind utilizat pentru deplasările la instituțiile cu care se află în relații de subordonare sau
de coordonare;

 75  litri  benzina/lună pentru  autoturismul  DACIA  DUSTER  LAUREATE 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 benzină/lună pentru autoturismul DACIA DUSTER ORANGE, care deservește
Compartimentul privind Situațiile de Urgență, fiind utilizat pentru deplasările în teritoriu;

 450 litri  motorină/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  motorină/lună/utilaj pentru  funcționarea   celor  4  (patru)  generatoare  de
curent electric, care asigură buna funcționare la sediul Primăriei Domnești, la Școala
Gimnazială  “Gheorghe  Corneliu”  Domnești  jud.  Ilfov,  Grădinita  cu  program
prelungit  ,,Tărâmul  Prieteniei”  si  cladire  After  School atunci  când  se  produc
întreruperi ale curentului electric furnizat de rețeaua ENEL DISTRIBUȚIE.

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. 107/15.10.2020 privind stabilirea normativelor proprii de
cheltuieli maxime lunare privind consumul de combustibil pentru mașinile și utilajele din dotarea
Primăriei Domnești și a Consiliului Local Domnești in anul 2020.

VICEPRIMAR,
ȘTEFAN COSTEL


	H O T Ă R Ă Ş T E:

