ROMÂNIA
JUD.SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr.16/2017

privind stabilirea consumului mediu de carburanți și a normativelor de consum
de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în patrimoniul comunei Vetiș, precum și a
normativelor de cheltuieli privind acțiunile de protocol și pentru convorbirile telefonice în anul 2017
Consiliul local al comunei Vetiș, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de
28.02.2017,
Luând în dezbatere :
Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Vetiş, prin care se propune consiliului local
al comunei Vetiș stabilirea unui consum mediu de carburant și a normativelor de consum de carburanți,
conform O.M.T. nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru
automobile, pentru autoturismele și utilajele aflate în patrimoniul comunei Vetiș, după cum urmează :
1. Autoturism Dacia Logan, SM-10-CLV;
2. Buldoescavator JCB;
3. Autospecială pentru stins incendii;
4. Tractor agricol tip Belarus;
5. Autoutilitară Dacia Duster, SM-16-CLV;
6. Autoturism Scoda Octavia, SM-17-CLV;
Având în vederera portul Comisiei de specialitate economico-financiară, învățământ, culte și
activități social-culturale de pe lângă consiliului local Vetiș,
Ţinând seama de raportul Compartimentului de specialitate al Biroului buget, contabilitate,
impozite şi taxe locale şi achiziţii publice,
În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și institutiile publice, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv art.1 alin (5),
În conformitate cu prevederile art.14 alin.(3), (4), (5), art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.T. nr.14/1982 pentru
aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile și ale art. 36 alin.(9)
din Legea nr.215/2001 Legea privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea privind administraţia
public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE:
Art. 1 (1) Se stabileşte consumul mediu de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în
dotarea primăriei, astfel :

Nr. crt.

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

Sensul – încărcătura

Autoturism Dacia Logan SM-10-CLV
- Deplasare Vetiș- Satu Mare și retur. Distanța
parcursă : 20 km. Categoria drum K. 1 km =
1 km efectiv.
Buldoescavator JCB
- Deplasare la locul de intervenție. Distanța medie
dus – întors 14 km. (Decebal și Oar)
Timp de deplasare 33,5 minute.
- Lucrat cu tocător vegetație. Timp de lucru 1 ore.
- Lucrat cu cupa din spate, săpat groapă, șanț,
încărcat- transportat, depozitat materiale solide etc.
Timp de lucru 1 ore.
- Lucrat cu cupa din față, deszăpezire, nivelat
pământ, moloz, încărcat- transportat, depozitat
materile solide, etc. Timp de lucru 1 ore.
Autorutilitară de stins incendii
- Intervenție accidente, reparații, întreținere,
verificare, rodaje, etc.Timp de lucru 1 ore.
Tractor agricol tip Belarus

Viteza medie
de deplasare

70 km/oră
213,5 min.
25 km/oră

Consum de combustibil
Efectiv
Mediu
litri comb.
litri/100
km sau
litri/oră
8,5 litri
1,7 litri
benzină/
benzină
100 km.
27,8 litri
motorină
4,1 litri
motorină

Distanța
medie de
lucru 10 min
Distanța
medie de
lucru 10 min
Distanța
medie de
lucru 10 min
1 ore
30 km/oră

7,5 litri
motorină

208,0 min.

25,9 litri
motorină
3,3 litri
motorină

- Deplasare la locul de intervenție. Distanța medie
dus – întors 14 km. (Decebal și Oar)
Timp de deplasare 28,0 minute.
- Lucrat cu Vidanja, încărcat – transportat- descărcat
. Distanța medie 5 km.
Timp de lucru 1 ore.
- Lucrat cu remorca agricolă încărcat – transportatdescărcat, împrăștiat sare, etc. Distanța medie 5 km.
Timp de lucru 1 ore.
- Lucrat cu cositoare de șanțuri. Timp de lucru 1 ore.

30 km/oră

Autoutilitară Dacia Duster SM–16-CLV
Deplasare Vetiș- Satu Mare și retur. Distanța
parcursă 20 km. Categoria drum K. 1 km = 1
km efectiv.
Autoturism Școda Octavia SM-17-CLV
- Deplasare Vetiș- Satu Mare și retur. Distanța
parcursă 20 km. Categoria drum K. 1 km = 1
km efectiv.

70 km/oră

Distanța
medie de
lucru 5 km.
Distanța
medie de
lucru 5 km.

-

70 km/oră

6,2 litri
motorină
10,0 litri
motorină
9 litri
motorină

7,3 litri
motorină
7,5 litri
motorină
7,8 litri
motorină
1,4 litri
motorină
1,6 litri
benzină

7,81 litri
motorină/h
7,3 litri
motorină/
oră
7,5 litri
motorină/
oră
6,2 litri
motorină/
oră
10,0 litri
motorină/
oră
9 litri
motorină/
oră
7,47 litri
motorină/h
7,1 litri
motorină/
oră
7,3 litri
motorină/
oră
7,5 litri
motorină/
oră
7,8 litri
motorină/h
7,0 litri
motorină/
100 km.
7,9 litri
benzină/
100 km.

(2) Consumul mediu de carburanți reprezintă cantitatea maximă a fi consumată pe parcursul
efectuat în condiţii normale de exploatare. Pentru sezonul de iarnă (noiembrie-martie) consumul mediu
se poate majora cu până la 30 %.

Art. 2 Se stabileşte normativul de consum de carburanți, cantitatea maximă a fi consumată ca
medie lunară pe an, pentru autoturismele și utilajele aflate în dotarea primăriei, pentru anul 2017, astfel:
Nr.
crt.
1

Denumirevehicul/utilaj
Autoturism Dacia Logan, SM-10-CLV.

Consum maxim
litri/lună/vehicul
80 litri / lună

2

Autoutilitară Dacia Duster, SM -16 -CLV

80 litri / lună

3

AutoturismScoda Octavia, SM-17-CLV

80 litri / lună

4

Buldoescavator JCB

5

Autoutilitară de stinsincendiu

6

Tractor agricol tip Belarus.

Funcție de nr. de ore de
funcționare la intervenții
Funcție de nr. de ore de
funcționare la intervenții
Funcție de nr. de ore de
funcționare la intervenții

Art. 3 Pentru deplasări în delegaţie în ţară şi străinătate, se aprobă suplimnetar consumul de
carburanţi necesari, în raport de km parcurși şi consumul normat de carburanţi/tipul de autovehicul
înscris în norma de consum/100 km. Justificarea se va face prin documentul de transport
persoane/marfă - Foaie de parcurs şi F.A.Z. ( fişa activităţii zilnice), Ordin de deplasare.
Art. 4 Se aprobă normativele de cheltuieli pentru anul 2017 privind acțiunile de protocol după cum
urmează :
Cheltuieli și acţiuni de protocol :
Denumirea acțiunii
1. Organizarea de mese oficiale de către
primarul comunei Vetiș
2. Organizarea de cocteiluri

Limita valorică maximă
45 lei/persoană
12.50 lei /persoana /zi

Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părţii române :
Denumirea acţiunii
1. Cheltuieli zilnice de masă pentru invitați
2. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte
tratații oferite în timpul tratativelor sau al
ședințelor
3. Cadouri

Limita valorică maximă
60 lei/persoană/zi
6.5 lei/persoană/zi

225/delegație

Art. 5 Se aprobă normativele de cheltuieli pentru anul 2017 privind convorbirile telefonice după
cum urmează :
Costurile pentru convorbirile telefonice :
1. Cheltuieli privind convorbirile telefonice – telefonie mobilă, telefonie fixă, telefonie securizată și
accesul la internet – nu pot depăși suma de
3.000
lei /lună.
2. Pentru deplasările în străinătate se aprobă decontarea cheltuielilor telefonice effectuate în sistem
Roaming, numărul de minute de convorbiri pentru fiecare persoană se aprobă de ordonatorul principal
de credite.

3. Cheltuielile privind convorbirile telefonice pot fi majorate de ordonatorul de credite pentru
organizarea și desfășurarea de activități specifice, dacă prin acte normative speciale se prevede această
posibilitate .
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi postată pe situl Primăriei, prin grija secretarului comunei Vetiș şi va fi
comunicată:
Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,
primarului comuneiVetiș,
Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Vetiș, prin
compartimentele de specialitate .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BOB PETRU

Contrasemnez,
SECRETAR
Jr.ANCA-MARIA POP
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