
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

privind stabilirea normativului pentru consumul de carburanţi pentru autovehicolele, utilajele 
şi echipamentele din dotarea Primăriei comunei Crucea, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunere de motive înregistrată la nr.5186 / 19.12.2018 prezentat de domnul Dorin Rusu, 

primarul comunei Crucea, Judeţul Suceava;
- raportul compartimentului financiar-contabil al primăriei prezentat de doamna Iuliana 

Bâtcă, înregistrat nr. 229 / 21.01.2019 ;
- raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico -  socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei' agricultură, gospodărire 
comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism, înregistrat lanr. 361 / 30.01.2019;

în conformitate cu prevederile art.4 alin.5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a,pct.8, 14 şi 16 art.45 alin.(l) şi a art.115 alin.(l) 
lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l.Se stabileşte normativul privind consumul de carburanţi pentru autovehicolele, 
utilajele şi echipamentele aflate în dotarea Primăriei comunei Crucea, judeţul Suceava, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Pe perioada sezonului rece respectiv noiembrie- martie consumul prevăzut în anexă 
la prezenta hotărâre se majorează cu 10%.

A rt.3.Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
compartimentul financiar contabil al primăriei, iar prin grija secretarului comunei se va face 
cunoscută celor în drept şi se va fi înaintată Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control 
de legalitate.

Crucea, 
Nr. 1

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează:



CONSUMUL DE CARBURANŢI PENTRU AUTOVEHICULELE 
UTILAJELE ŞI ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA 

PRIMĂRIEI COMUNEI CRUCEA

Nr.
crt.

Denumire autovehicul (utilaj) Consum specific

1 Wolswagen krafter transport şcolar 14 1/100 km

2 Autoutilitară intervenţie Nisan Navara 9,2 1/100 km

3
Maşină pompieri IVECO 12 1/100 km 

3 1/oră

4
Buldoexcavator multifuncţional pentru 
intervenţii în caz de urgenţă

28 1 /100 km ; 7,6 l/oră+ soluţie de 
combustie-AdBlue 3,8 1 / 100 km

5
Ifron 4,8 1/ ora

6 Motopompe intervenţie 
mari

3,2 1/oră

7
Motopompe intervenţie 1,8 1/oră

8
Motofierăstrău US 362 0,93 1/oră + ulei amestec 3,51/1001

9
Motocositoare H 0,861/oră + ulei amestec 41/1001

10
Generator

3,2 litri/ora

Pe perioada sezonului rece (noiembrie -martie) consumul normat se majorează

Referent 

Bâtcă Iuliana
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