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HOTĂRÂREA NR. 32 

  

privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli pentru consumul de carburanți  

al utilajelor și uneltelor din patrimoniul comunei Nicșeni 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 26.05.2022,  

 

 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 2401/19.05.2022, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

luând în considerare raportul de specialitate nr. 2403/19.05.2022, 

în conformitate cu prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României,  

art. 7 alin. 2 Cod Civil,  

art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative,  

art. 1 alin. 5 și art. 4 alin. 5 din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,  

art. 14 alin. 4, art. 20 alin. 1 lit. e din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

art. 65 din Normele tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor 

tehnice de protecţie civilă, aprobate prin Ordinul MAI 1180/2006,  

Ordinul nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul 

de combustibil și ulei pentru automobile,  

în temeiul art. 129 alin. 14, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 Se aprobă normativul propriu de cheltuieli pentru consumul de carburanți al  

utilajelor și uneltelor din patrimoniul comunei Nicșeni, după cum urmează: 

 
Nr. crt. Autovehicul/utilaj Tip carburant Consum mediu litri/100km/ora de funcționare 

1 Autoutilitară Mitsubishi FB634 Motorină 15 l/100 km 

2 Buldoexcavator Terrex 880 Motorină 12 l/h vara 

18 l/h iarna 

3 Cositoare Stihl Benzină 1,5 l/h 

4 Cositoare Efco Benzină 2 l/h 
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5 Motopompă Honda Benzină 2 l/h 

6 Drujba Stihl Benzină 2 l/h 

7 Drujba Husqvarna Benzină 1,5 l/h 

8 Mașină de tuns gazon Husqvarna Benzină 3 l/h 

9 Emondor Stihl Benzină 1,5 l/h 

10 Atomizor Benzină 2 l/h 

11 Generator curent electric Benzină 4 l/h 

12 Freză de zăpadă Benzină  2 l/h 

13 Motoforeză de pământ Benzină 2 l/h 

 

 

Art. 2 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului-

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și beneficiarului. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

  CREȚU DANIEL-IONUȚ                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă __ abţineri __ 


