
                                                                                                                               
    

JUDEŢUL MARAMUREŞ       

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL        

HOTARARE       
  privind stabilirea normativelor  proprii de cheltuieli privind consumul  de carburanti pentru  consiliul      

    local și  primăria comunei   BĂIȚA DE SUB CODRU 

                

 Având în vedere  ; 

- referatul primarului comunei de aprobare a proiectului de hotarăre , avizul comisiei de  

specialitate din cadrul consiliului local  , referatul  viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului 

general al comunei; 

- 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; 

- prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale; 
                 In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”b” aliniatul 4 litera”e” și    art.196  aliniatul 

1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 
Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă   

ordinară în data de  25 februarie   2020,adoptă prezenta ; 

 

                                                                          HOTĂRÂRE: 

 

  Art.1. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti 

pentru autoturismele Consiliului local Băița de sub Codru , Primăria comunei Băița de sub Codru si a 

utilajelor din dotarea serviciile publice subordonate acestuia, fara personalitate juridică, după cum 

urmează; 
Nr.

crt 

Tip mijloc de transport Nr. înmatriculare  Limită 

maximă  

  OBS 

 
1 Autoturism  DUSTER MM19BDC 200 l/lună  
2 Autoturism  DOKKER MM20BDC   90 l/lună  
3 TRACTOR BELARUS  MM135 Băița de sub Codru 400 l/lună  
4 Motoutilaje din dotare Generator,motoferăstrău, 

motocoasă și motopompă  
1,5 l/oră de 
funcționare 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei Băița 

de sub Codru si compartimentul financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei  Băița de sub Codru, judeţul Maramureș. 

  Art.3.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituției,prin 

publicarea în Monitorul Oficial Local şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în 

conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului 

Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   

  -viceprimarului comunei 

  -compartimentului financiar contabil 

  -utilizatorilor mijlocelor de transport și motoutilajelor 

                

 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
       

           RUS VASILE      
               Contrasemnat pentru legalitate 

                                         SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                                                DRAGOŞ TRAIAN 

Baita de sub Codru 

la 25.02.2021. 

Nr.14 . 
Notă;     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru,  _____abţenere _____ voturii împotrivă,din  

numărul  de  _____  consilieri prezenţi .     Consilieri în funcţie :  11 

 


