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Ivancea Vasile, Primarul comunei Secuieni, iudelul Neam!
in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in

administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, transmit urmatorul

incepAnd cu data de 18.01.2016Ia Avizierul din incinta Primiriei comunei

Secuieni sunt afi;ate urmitoarele documente :

l-. Proiectul de Hot5rAre de Consiliu Local privind stabilirea normelor locale de

consum carburanli pentru autovehiculele gi utilajele aflate in proprietatea Primiriei
comunei Secuieni, judelul Neam! expunerea de motive iniliatl de Primarul Comunei

Secuieni ;i raportul de specialitate.

PAni la data de 25.0L.20L6, la registratura Primariei Comunei Secuieni, cei

interesati pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii privind aceste documente.

in data de 26.0L.2016, ora t5 00, in Sala de gedinte a Primariei Comunei Secuieni

va avea loc o dezbatere publica pe marginea acestui proiect de hotarare'

Informatii suplimentare pot fi solicitate de la secretarul comunei intre orele

B:00 - L6:00, 9i prin telefon 0233/745004,fax.0233/745004.

Cei interesali pot solicita in scris ;i pot primi copii contra cost dupl aceste acte,

care pot fi studiate si pe site-ul Primariei Comunei Secuieni,la adresa

wvwv.primariasecuieni.ro.

Ivan
PRIMAR,



IUDETUL NEAMT
COMUNA SECUIENI

PRIMARIA

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea normelor locale de consum carburanfi
pentru autovehiculele gi utilaiele aflate in proprietatea

Primiriei comunei Secuieni, judeful Neam!

Vasile Ivancea Primarul comunei Secuieni, judetul Neam!;

AvAnd in vedere expunerea de motive nr.1272 din 18.01.2 0'L6 a Primarului
comunei Secuieni, judegul Neam!;

VIzAnd referatul nr.1275 din 18.01.2016 prin care se propune aprobarea
consumului de carburant pe autovehicule,utilaje si echipamente de lucru din dotarea
unitatii;

Jindnd seama de prevederile din O.G.B\/2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice;

LuAnd act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;
in conformitate cu art. 2 si art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenfa

decizionali in administralia publicd,

inbazacompetentelor stabilite prin art. 36 alin. 6 lit. a), art.45 alin.(l) gi art. 115
alin. 1lit. b) din Legea 2L5/200L,legea administraliei publice locale cu modificirile gi
completirile ulterioare, gi din considerentele prezentate, propun urmitorul,

PROIECT DE HOTARARE:

Art.1. Se aprobi consumurile medii de carburant pentru autovehiculele, utilajele
gi echipamentele de lucru din dotarea Primlriei comunei Secuieni, dupi cum urmeazi:

- pentru autoturismul Logan cu numirul de inmatriculare NT 09 PMS se

stabilegte un consum mediu de 6,5 I /100km care se va aplica pentru exploatarea in
regim normal a autovehicului;

- pentru microbuzul gcolar cu numdrul de inmatriculare NT 10 PMS se stabilegte
un consum mediu de 10 I /100km care se va aplica pentru exploatarea in regim normal a

autovehicului; ''
- pentru microbuzul gcolar cu numirul de inmatriculare NT 07 BBK se stabilegte

un consum mediu de 10 I /100km care se va aplica pentru exploatarea in regim normal a

autovehicului;
- pentru tractorul Belarus cu numirul de inmatriculare NT 002 SECUIENI se

stabilesc urmitoarele consumuri :

- pentru lucriri de inclrcare, manipulare gi transport - 10 litri/or5
- pentru lucrlri de impr5gtiat, nivelat - L2litri/ord
- pentru lucrlri de cosit vegetafie ierboasi, pentru deszdpezire - 15

litri/ord.



- pentru buldoexcavatorul fCB cu numirul de inmatriculare NT 16L SECUIENI se

stabilesc urmitoarele consumuri :

- pentru deplasare in gol pe traseu - 11 litri/ori
- pentru executat sipituri gi deszipezire cu cupa de 2,5 m.c. - 15 litri/ori
- pentru curlgat zdpada cu lama, imprdgtiat gi nivelat (pdmAnt, pietri;,

nisip) cu cupa - L2litri/ord.
- pentru generator curent model Honda - 0,8litri/or5
- pentru generator curent model Vitoligno-l00 - 1,0 litri/ori
- pentru magina de tuns iarba model Grunman - 2,0litri/or5,
- pentru motocoasa model Stihl - 1,5 litri/ori
- pentru motoferlstriu model Stihl - 2,0litri/ore
- pentru motopompa model Honda - Z,Slitri/ord
Consumul normat pentru o or5 de funcfionare a motorului in stalionare sau in gol

este de L/4 din consumul mediu stabilit.
Pentru sezonul de iarni (perioada 15 noiembrie - 15 martieJ cosumul mediu se

majoreazl cu'J-So/o.

Art2. Primarul comunei Secuieni si compartimentele de specialitate din cadrul
UAT Comuna Secuieni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot5rAri.

Art.3. Prezenta hotirAre va fi inaintati de citre secretarul comunei consiliului
local spre aprobare

PRIMA&

Ivancea Vasile Contrasemneazd:

Secretar

Beienariu $ristian/l-4
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA SECUIENI

PRIMARIA

Nr. !272 din 18.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiecturde hotarare o'''''l,Tilijx,"j;:'#:l:i:",.;;i:r:1'J[!iin"anti pentru autovehicurere

Avand in vedere referatul viceprimarului Mihai Dorin prin care solicita initierea unui proiect
de hotarare prin care sa se stabileasca normele locale de consum carburanti pentru autovehiculele si

utilajele proprietate a Primariei Secuieni.

Aceste norme se vor stabili conform proceselor verbale anexate la referatul domnului
viceprimar Mihai Dorin .

Drept pentru care rog prin prezenta sa se aprobe proiectul de hotarare in forma in care a fost
propus.

Ca baza legala se au in vedere art.63 alin (1)din Legea nr. 2!5/2}O1,,legea administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar
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Subsemnatul Mihai Dorin viceprimar al comunei Secuieni, vo rog sa binevoiti a

dispune initiereo si emiterea unei hotorori o Consiliului Locol Secuieni prin core so stabileosca

normele locale de consum carburanti pentru autovehiculele si utilajele proprietate o Primoriei

Secuieni, norme stoblite conform proceselor verbole onexote si core sunt urmatoatele:

Art.l. Se oprobo pentru outoturismul cu numorul de inmatriculare NT-19-PMS o

normo de 6,5litri motorino/lOO Xm'

Art.2. Se oproba pentru microbuzul tronsport elevi cu numarul de inmatriculare

NT-h}-1MS o norma de consum mediu in exploatore de.70 litri motorino/lOO Xm.

Art,g. Se oproba pentru microbuztlltronsport elevi cu numorul de inmatriculore

NT-L7-BBK o normo de consum mediu in exploatore de T0litri motorina/ IOO Xm'

Art.4, Se oprobto pentru tractorul 'BELARIJS' cu numarul de inmotriculare NT-

}}2-SECUiENI urmotoorele norme de consum mediu in functie de lucrarile pe core le executa:

a) Lucrari de incarcare, manipulare si tronsport diferite o normd de consum

mediu de 1-0litri motorino /ora;
b) Lucrari de incarcot, transport, improstiat materiol, o normo de consum

mediu de 72 titri motorina/oro;
c) Lucrori de cosit si tocat vegetatie ierboasa si deszopezire o normo consum

Art.S. Se aprobo pentru buldoexcovotorul 'JCB' cu numarul de inmotriculare NT-

L61-SECUiENI urmotoorele norme norme de consum mediu in functie de lucrorile core le

executo:
o) Deplosoreo in gol pe troseul stobitit o normo de consum mediu de lT litri

motorino/oro; D

b) pentru executot sopoturi si deszopezire cu cupo de cereol o norma de

consum mediu de 15 litri motorino/oro;

c ) 
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Art.6. Se aprobo pentru utitaiele din dotorb normele de consum mediu de

carburonti astfel:
a) Generotor current' HANDA'- O,8OO l/oro benzina;

b) Generotor current, VlToLtGNo-100,-7,00 l/ora moto.rino;

c)Masinadetunsiorbo"GRUNMAN'-2,OOl/orabenzina;



/

d) Motocoaso 'STTHL'- 1,5 l/ora benzina;

e) Motofierastrau'STIHL"- 2,00 l/ora benzina;

f) Motopompo" HONDA"- 2,5 l/ora benzino'

An.i. Contsumul normot de corburont pentru o ora de functionare a motorului in

gol este de % din consumul mediu, pentru tipul de autovehicul respective.

Art.g. pentru sezonul de iorna( perioada 15 noiembrie- 15 martie) consumul mediu

se maioreaza cu 75%.

VICEPRIMAR,


