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                HOTARARE  NR.  11 / 13. 03. 2020 

privind aprobarea consumului mediu pentru autovehicolele si utilajele aflate in 

dotarea si patrimoniul Primariei Balanesti, pentru anul 2020 

 
Consiliul Local al comunei Balanesti  , judetul Gorj : 
Avand in vedere : 
 
- referatul conducatorilor auto din cadrul institutiei inregistrate sub nr 

.3937/06.11.2018; 
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
- raportul de specialitate ; 
- raportul de avizare ale comisiei de specialitate; 
- prevederile Legii nr. 258/2015 privind modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 80/2011 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritatile administratiei publice si institutiile publice; 

-     prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1191; 

- prevederile Ordinului nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

- prevederile Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale şi situațiile financiare anuale consolidate; 

- prevederile art.19 , art.46 , art.48 din Legea nr. 273/2006- privind finantele 
publice locale ; 

  In temeiul art.129, alin.1,2 si 4 , lit a ) si art.139 , alin 1 si 3 , lit a) din  

Legea  nr. OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,     

   

HOTARASTE  : 

 

Art.1. Se aproba consumul mediu lunar pe anul 2020 pentru autovehicole, 

masini de lucru si utilaje aflate in patrimonial Primariei Comunei Balanesti, dupa cum 

urmeaza : 

- autoturism Dacia Duster, cu numarul de inmatriculare GJ-99-WPB, consum 

mediu lunar 400 litri (7,5 litri /100 km); Pentru deplasari neprevazute , la 

entitati publice cu care Primaria Comunei Balanesti colaboreaza, consumul 

de carburant va fi majorat in consecinta, insa va fi justificat prin refereate, 

delegatie, foaie de parcus, etc; 

- autoturism Dacia Logan, utilizat pentru verificari, inspectii, avarii la Statia de 

apa si alte activitati in sarcina aparatului de specialitate a primarului, cu 



numarul de inmatriculare GJ-09-WPB, consum mediu lunar 85 litri (8 litri /100 

km); 

- tractor cu numarul de inmatriculare GJ-04-PML, consum mediu lunar 200 litri 

(13,7 litri /100 km); 

- buldoexcavator, cu numarul de inmatriculare BALANESTI - 118, consum 

mediu lunar 200 litri (5 litri /ora); 

- microbuz scolar cu numarul de inmatriculare GJ-77-WPB, consum mediu 

lunar 150 litri (11,5 litri /100 km); 

- microbuz scolar cu numarul de inmatriculare GJ-04-FEW, consum mediu 

lunar 160 litri (13,8 litri /100 km); 

 

Art.2  Se propune aprobarea consumului normat de carburant pentru o ora de 

functionare a motorului in gol sa fie de 1,4 litri din consumul mediu , pentru tipul de 

autovehicol respectiv. 

 

Art.3. Se aproba consumul mediu pentru utilajele din dotarea Primariei Comunei 

Balanesti, astfel : 

- motocoasa marca Stil FS 310, 150 litri , consum 0,70 litri/ora de functionare; 

- motocoasa marca Stil FS 310, 150 litri , consum 0,70 litri/ora de functionare; 

- motocoasa marca EFCO 8350, 150 litri , consum 0,90 litri/ora de functionare; 

- drujba, marca Stil FS 260, 450 litri, consum 1,10 litri/mc; 

Pentru utilajele de mai sus mentionate se adauga un consum mediu de ulei, 

dupa cum urmeaza : 

- ulei amestec 0,25 litri la un litru de benzina; 

- ulei transmisie lant drujba 0,400 ml pe ora de functionare; 

- motocoasa marca Stil FS 310, 150 litri , consum 0,70 litri/ora de functionare; 

 

Art.3.  Primarul comunei Balanesti, judetul Gorj va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

      Art.4.  Un exemplar de pe prezenta se va comunica, prin grija secretarului 

general al comunei, la : 

- Institutia Prefectului - judetul Gorj; 

- Primarul comunei Balanesti; 

- Se va afisa la sediul primariei; 

 

Aceasta hotarare a  fost adoptata in sedinta Consiliului Local din data de 13.03.2020 

cu un numar de 11 voturi pentru , din nr. total de 11 consilieri in functie 

 

Președinte de ședință,       Contrasemneaza, 

Păpurică-Popescu Gabriela                              secretarul general al U.A.T.,   

                                                                         Horhoianu Cristian-Laurențiu 

 


