
                                        ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA       

       

HOTĂRÂRE
privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru autoturismul aflat în

dotarea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile art.1 alin. (5) şi art.5 din  O.G. nr. 80 din 30 august 2001  privind stabilirea

unor  normative  de  cheltuieli  pentru  autorităţile  administraţiei  publice  şi  instituţiile  publice,  cu
modificările  şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr.  742 din 07.03.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
                -  raportul  comun   nr.  741 din  07.03.2016  al  viceprimarului  şi compartimentului
contabilitate,

- raportul  nr. 743 din 07.03.2016 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 744 din 07.03.2016 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d) coroborate cu alin. (4) lit. a) şi alin. (6) lit.a),

art.45 alin.  (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  - Se aprobă  normativul propriu de cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru
autoturismul aflat în dotarea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în limita
maximă de 250 litri/lună.

Art.2 - (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Primarul comunei şi compartimentul contabilitate vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.

Art.3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei
Gheorghe Doja, compartimentului  contabilitate şi  Instituţiei  Prefectului  – judeţul  Ialomiţa şi o va
aduce la cunoştinţă publică prin postare pe site www.gheorghedojail.ro şi afişare la sediul Consiliului
Local al comunei Gheorghe Doja.
 

        Preşedinte,                                                            Contrasemnează pentru legalitate
                              Grigore Mineţa                                                                                Secretar, 
                                                                                                                                   Praf Monica  

            Nr. 15
                        Adoptată la GHEORGHE DOJA

Astăzi, 16.03.2016

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.     742 din 07.03.2016 

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea 

 stabilirii normativelor de cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru autoturismul aflat în dotarea
Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu:
- prevederile art.1 alin. (5) şi art.5 din  O.G. nr. 80 din 30 august 2001  privind stabilirea

unor  normative  de  cheltuieli  pentru  autorităţile  administraţiei  publice  şi  instituţiile  publice,  cu
modificările  şi completările ulterioare,

“Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor
care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local.”
 “Consiliile  locale  ale  comunelor,   aplică  normativele  de  cheltuieli  pentru  dotarea  cu
autoturisme prevăzute în anexa nr. 3 la O.G. nr. 80 din 30 august 2001, cu încadrarea în cheltuielile
bugetare aprobate.  Normativele de cheltuieli  pentru dotarea cu autoturisme se aplica şi consiliilor
locale.”

Examinând:
 -  raportul  comun   nr. 741 din  07.03.2016   al  viceprimarului  şi  compartimentului

contabilitate,

Propun ca, în temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d) coroborate cu alin. (4) lit. a) şi alin.
(6) lit.a),  art.45 alin.  (2) lit. a) şi art.  115 alin. (1) lit. b)  din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu
modificările   şi  completările  ulterioare,  să se adopte  hotărârea privind stabilirea normativelor de
cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru autoturismul aflat în dotarea Consiliului local al comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezenta.        

Primar,
Ion Mihai



                         ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.    741 din 07.03.2016 

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea  iniţierii unui proiect de hotărâre în vederea

 stabilirii normativelor de cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru autoturismul aflat în dotarea
Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:
- prevederile art.1 alin. (5) şi art.5 din  O.G. nr. 80 din 30 august 2001  privind stabilirea

unor  normative  de  cheltuieli  pentru  autorităţile  administraţiei  publice  şi  instituţiile  publice,  cu
modificările  şi completările ulterioare,

Considerăm că  normativul  propriu  de cheltuieli  lunare  cu carburantul  auto pentru
autoturismul  aflat  în  dotarea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  este
necesar a se  stabili  în limita maximă de cel puţin 250 litri/lună. 

Această  propunere  are  la  bază faptul  că  singurul  autoturism  care  este  folosit  în
activitatea desfăşurată de reprezentanţii administraţiei publice locale (primar, viceprimar, secretar şi
aparat  de  specialitate al  primarului  comunei),  este   extrem de util  pentru deplasările  efectuate  în
municipiul reşedinţă de judeţ la principalele instituţii publice de nivel judeţean cu care instituţia se
află în relaţii de coordonare/colaborare/subordonare, la diferiţi parteneri contractuali dar şi la instituţii
din alte localităţi ale judeţului sau chiar din alte judeţe. De asemenea, autoturismul este extrem de util
în deplasările efectuate la diferite Ministere sau Agenţii din Bucureşti (ex.: Ministerul Dezvoltării,
Ministerul Muncii, Ministerul Învăţământului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici etc.). 

La aceste considerente se adaugă şi faptul că în anul 2016 se vor organiza atât alegeri
locale cât şi alegeri parlamentare.

Ca urmare, propunem ca, în temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d) coroborate cu alin.
(4) lit. a) şi alin. (6) lit.a),  art.45 alin.  (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea  nr. 215/2001,
republicată,  modificată  şi  completată,  să  se  iniţieze  un  proiect  de    hotărâre  pentru   stabilirea
normativelor de cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru autoturismul aflat în dotarea Consiliului
local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Viceprimar,                                                          Inspector contabilitate,
      Gogoţ Clementin                                                              Dorobanţu Gilica



                              ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                    Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr.   743 din 07.03.2016 

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru autoturismul aflat în
dotarea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
- prevederile art.1 alin. (5) şi art.5 din  O.G. nr. 80 din 30 august 2001  privind stabilirea

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu
modificările  şi completările ulterioare,

Examinând:
  -  raportul  comun  nr.  741 din  07.03.2016 al  viceprimarului  şi  compartimentului

contabilitate,
- expunerea de motive nr.  742 din 07.03.2016  întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem ca, în

temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d) coroborate cu alin. (4) lit. a) şi alin. (6) lit.a), art.45 alin. (2) lit. a)
şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, să se adopte
hotărârea privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru autoturismul
aflat în dotarea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform proiectului de
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Comisia juridică şi de disciplină,



             ROMÂNIA
                                     JUDEŢUL IALOMIŢA
         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
       Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
     amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism          
                                      Nr.    744 din 07.03.2016 

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru autoturismul aflat în
dotarea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

 Comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

Având în vedere:
- prevederile art. 8 litera a) şi c),  art. 57 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 73 alin.(3)din Legea

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
Examinând:
  -  raportul  comun  nr.  741 din 07.03.2016  al  viceprimarului  şi  compartimentului

contabilitate,
- expunerea de motive nr.  742 din 07.03.2016  întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem ca, în

temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d) coroborate cu alin. (4) lit. a) şi alin. (6) lit.a), art.45 alin. (2) lit. a)
şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, să se adopte
hotărârea privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru autoturismul
aflat în dotarea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform proiectului de
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,    


