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     Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei lunare de combustibil pentru autoturismul din 

dotare precum şi pentru celelalte mijloace auto din dotarea serviciilor la nivel local. 

 
 În conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, „ Unităţile publice 
administraţiv-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul 
prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean”,este 
necesară aprobarea consumului mediu de carburanţi necesar pentru efectuarea lucrărilor în folosul 
comunităţii cu utilajele din dotarea instituţiei. 
 Legea nr.258/2015, privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 
publice, prin care s-au abrogat prevederile referitoare la consumul lunar de carburanţi pentru 
autoturismele din dotarea instituţiilor publice, însă, potrivit art.l alin.(5) din aceeaşi ordonanţă, 
unităţile administrativ-teritoriale le-a fost instituit dreptul dar şi obligaţia de a stabili, prin hotărâre de 
consiliu local, normarea consumului de carburant pentru autovehiculele deţinute. 
 La art.l din O.G. nr.16/29.08.2018 cu privire la modificarea şi completarea alin. (1) şi (3) a art. 
1 din O.G, nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice, prevede: ” alin,3: entităţile prevăzute la alin. (1) efectuează cheltuieli de 
natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cu încadrarea în bugetele aprobate anual cu această 
destinaţie.” 
 În temeiul art 129, alin.2, lit. b), alin. (4), lit.a), art. 136, art, 139, alin. (3) lit.a) şi art. 19 alin. 
(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
 Specificul, natura, varietatea activităţilor administraţiei publice locale, vizând rezolvarea 
problemelor curentelor zilnice de fond funciar, gospodărirea localităţii, asistenţă socială, precum şi a 
celor care privesc implementarea de proiecte la nivelul comunei, este necesară deplasarea în vederea 
realizării proiectelor şi obţinerii avizelor pentru acestea, dar şi a unora care vizează 

acţiuni, coroborate deopotrivă cu celelalte instituţii deconcentrate ale statului, reprezintă justificare 
pentru stabilirea cotelor de carburant. 
 Având în vedere necesitatea efectuării de lucrări în interesul comunităţii (toaletare copaci, tuns 
gazon, săpături, încărcat, împrăştiat şi nivelat, dezăpezire, asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe 
teritoriul comunei) 
 Ţinând cont de situaţiile de urgenţă care pot să apară în orice moment, încât este nevoie de 
deplasarea personalului din cadrul insituţiei, pentru a interveni acolo unde apar urgenţe. 
 Având în vedere necesarul de carburant pentru asigurarea transportului elevilor, cu microbuzul 
şcolar. 
 Primăria comunei Cuca, deţine în proprietate un autoturism Dacia Logan, un microbuz şcolar, 
buldoexcavator, tractor cu remorcă, maşină de pompieri şi utilaje de grădinărit (motocositoare, 
atomizor, freză de zăpadă, drujbă/motoferăstraie, motoforeze pământ, motofierastrău telescopic etc.) 
ţinând cont de consumul normat din cartea tehnică a acestora în urma consultărilor şi a calculelor 
efectuate, am estimat consumul mediu lunar de carburant. 
 Pentru sezonul de iarnă (perioada 15 noiembrie - 15 martie), consumul se majorează cu 
15% în funcţie de condiţiile climatice, respectiv existenţa unor temperaturi sub 0 grade Celsius sau a 
zăpezii ori a poleiului, aplicarea normelor de iarnă se poate face şi în afara perioadei susmenţionate, 
prin referat justificat al şoferului, vizat de contabil şi aprobat de primarul comunei Cuca. 



 Pentru activităţile specifice de intervenţie, pe raza comunei Cuca, se aprobă un consum 
suplimentar de carburanţi necesari în raport cu numărul de km şi consumul normat de carburanţi/tipul 
de autovehicul înscris în norma de consum/suta de km, conform referatelor de specialitate întocmite de 
către şoferii care au în dotare autovehiculele si utilajele, şi aprobate de ordonatorul principal de 
credite. 
 Nu se consideră depăşiri la cantitatea maximă pe autovehicul, aprobată prin Anexă, cantitatea 
care la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de 
autovehicule. 
 Nu se consideră depăşire la cantitatea de carburant pentru autovehicule, dacă la sfârşitul anului 
se încadrează în limita bugetului anual aprobat prin Hotărea Consilului Local Cuca. 
 Pentru anul 2021, se stabileşte normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de 
carburanţi pentru autovehiculele şi utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei Cuca conform Anexei 
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
 Faţă de considerentele expuse anterior, propun Consiliului Local al comunei Cuca, spre 
analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant 
pentru autovehiculele şi utilajele aflate în dotarea şi patrimoniul Primăriei comunei Cuca. 
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