ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/
0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr.1/2018
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul local,
serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Rebricea
având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei
Rebricea, raportul de avizare al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea
unor
normative
de
cheltuieli
pentru
autorităţile
administraţiei
publice
şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind actiunile de protocol pentru
Consiliul local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Rebricea, in suma de 667
lei/lunar.
(2) Nu se considera depasire la actiunile de protocol, cheltuielile care la sfarsitul anului
se incadreaza in limita bugetului anual aprobat, prin Hotararea Consiliului Local Rebricea.
Art.2. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de
carburanti pentru autoturismele Consiliului local Rebricea si serviciile publice subordonate acestuia,
fara personalitate juridica, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Nu se considera depasire la consumul de carburanti normat pe autoturism si mijloc de
transport, consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita consumului de combustibil normat
stabilit si aprobat, conform anexei mentionate la art. 2 alin. (1).
Art.3. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind convorbirile telefonice –
telefonie mobila, telefonie fixa si servicii fax si internet, in suma de 1.800 lei/lunar.
(2) Nu se considera depasire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile
care la sfarsitul anului se incadreaza in limita bugetului anual aprobat, prin Hotararea Consiliului Local
Rebricea.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei
Rebricea si compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.5. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul
prevazut de lege.
Art.6. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
primarului comunei Rebricea, viceprimarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate,
impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea si Institutiei
Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Spuza Vasile

Rebricea, 31 ianuarie 2018
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,

p. Onu Alina-Elena

ANEXĂ
la H.C.L. nr. 1 / 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL

LISTA
CUPRINZAND AUTOTURISMELE AFLATE ÎN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL REBRICEA

Consum mediu
(litri / 100 km /
ore de
funcționare)

Limita
maximă
(litri / lună)

Nr.
crt.

Tip autoturism

Nr. de
înmatriculare

1

DACIA DUSTER

VS – 13 – CLR

7,5/100

170

2

DACIA LOGAN MCV

VS – 05 – CLR

10/100

130

3

MICROBUZ ȘCOLAR
OPEL MOVANO

VS – 05 – CKG

10/100

350

4

BULDEXCAVATOR
JCB 3CX

VS 36
REBRICEA

10/1 ora

400

ROMÂNIA
PRIMĂRIA REBRICEA
JUDEȚUL VASLUI
VICEPRIMAR

APROB
PRIMAR

REFERAT
Subsemnatul Mihăilă Neculai, viceprimar al comunei Rebricea, solicit
prin prezentul referat să aprobați cantitățile de combustibil pentru autovehicolele
care se află în administrarea C.L. Rebricea după cum urmează:
1.Dacia Duster având nr. de înmatriculare VS-05-CLR cu un consum de 7,5 L
/100 Km = 170 L pe lună. Având în vedere deplasările făcute de domnul primar prin
cele 8 sate ale comunei, cât și cele de la ( Vaslui, Negrești și Iași) în interes de
serviciu cu autoturismul Dacia Duster, luând în calcul și analiza făcută de pe F.A.Z
din anul 2017, am stabilit un consum de 170 L/lună.
2. Logan MCV având nr. de înmatriculare VS-05-CLR, cu un consum de 10
L/100 km=130 L.Tinând cont de situațiile de urgență care pot să apară în orice
moment, atat personalul din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta,
cat si subsemnatul, in calitate de viceprimar, trebuie sa ne deplasam pentru
a
interveni, acolo unde apar aceste urgente.
3. Microbuzul Școlar Opel Movano având nr. de înmatriculare VS-05- CKG
cu un consum mediu de 12 L /100 Km = 350 L pe lună. Menționez că, această
cantitate este necesară la transportul elevilor între satele componente ale comunei (
pentru un număr de 35 de săptămâni de cursuri), simulări pentru evaluarea
națională, examene evaluare națională și concursuri școlare.
4. Buldoexcavator JCB 3CX VS-36-REBRICEA cu un consum mediu de 10 L
pe oră = 400 L pe lună, având în vedere perioada de iarnă care necesită mai mult
carburant, dar și de lucrările ce se execută pe timpul verii cu acest utilaj, cred că am
procedat corect la stabilirea cantității de consum pe lună.
15 ianuarie 2018
Viceprimar,
Mihaila Neculai

DOMUNLUI PRIMAR AL COMUNEI REBRICEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
VICEPRIMAR

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli
pentru Consiliul local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria
comunei Rebricea

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Rebricea are la baza prevederile art. 1
alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, conform caruia „Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de
cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului
local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean.”
Fata de cele prezentate si avand in vedere ca ordonanta a fost modificata in cursul
anului 2015,

prin Legea nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice, lasand la latitudinea consiliilor locale stabilirea
normativelor proprii, respectiv, acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme şi consumul de
carburanţi, precum şi costurile pentru convorbiri telefonice, am intocmit referatul prin care am
propus si a fost aprobat consumul de carburant la nivelul institutiei noastre.
Motivat de prevederile legilor sus-mentionate si cu respectarea art. art. 36 alin. (9) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre, in forma prezentata de
initiator.

15 ianuarie 2018

VICEPRIMAR,

Mihaila Neculai

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli
pentru Consiliul local, serviciile publice subordonate acestuia și Primăria
comunei Rebricea
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărare motivat de prevederile Ordonanței Guvernului nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și
instituțiile publice, modificată și completată prin Legea nr. 258/2015.
Potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanță: „Unitățile administrativ-teritoriale stabilesc normativele
proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, prin hotărâre a consiliului
local, respectiv hotărâre a consiliului județean.”
Aceste normative proprii de cheltuieli se referă la acțiunile de protocol, cheltuielile legate de
convorbirile telefonice (telefonie mobilă, telefonie fixă, servicii fax și internet) și consumul de
carburanți pentru autoturismele din parcul auto aflat în administrarea Consiliului local Rebricea.
Sumele propuse pentru acțiunile de protocol și convorbirile telefonice (telefonie mobilă,
telefonie fixă, servicii fax și internet) sunt de 667 lei/luna, respectiv 1800 lei/lună.
De asemenea, pentru autoturismele aflate în administrarea Consiliului local Rebricea sunt
propuse următoarele limite maxime: Dacia Duster avand nr. de inmatriculare VS-13-CLR – 170
litri/luna, pentru Dacia Logan MCV având nr. de înmatriculare VS-05-CLR – 130 litri / lună, pentru
microbuzul școlar marca Opel Movano având nr. de înmatriculare VS-05-CKG – 350 litri / lună, iar
pentru utilajul buldoexcavator marca JCB 3CX – norma de 400 litri / lună.
Față de sumele și normele de carburant propuse prin prezentul proiect de hotărâre, nu se
consideră depășire cheltuielile care la sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat,
prin Hotărârea Consiliului Local Rebricea.
Din aceste considerente, cu încadrarea în prevederile a în temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin.
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, susţin adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.

15 ianuarie 2018
PRIMAR,
Ing. Radu Valerică

