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       R O M Â N I A 

      JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL OCNA MUREŞ 

          PRIMARUL  

Nr. 19 din 06.02.2020                           

     

 

                                                       PROIECT DE   HOTĂRÂRE  

privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți  

pentru autoturismele și utilajele aflate în proprietatea orașului Ocna Mureș, pentru anul 2020 
 

 

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară publică 

la data de _________ ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. _______________, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler; 

        Având în vedere 

 Referatul de aprobare nr. 1721 din 05.02.2020 al Direcției Economice  

 Raportul de specialitate _____________ nr. _______ din ___________ înaintat de către  

Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș  

 Avizele __________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș,  

 Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, actualizată 

 OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației 

publice și instituțiile publice, actualizată;  

          În temeiul 129, alin. 2, lit b, alin. (4) lit. a), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. a) şi art. 196, alin. (1) 

lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
        

        Art. 1. Se aprobă cotele de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în proprietatea 

Orașului Ocna Mureș, aferente anului 2020, după cum urmează: 
 

1. Autoturismul Dacia Ambient , înmatriculat cu nr. AB.10.CNA, care deserveste serviciul Poliției 

Locale,  consumul lunar de carburanți în limita maxima de 50 litri /lună. 

2. Autoturismul marca Hyiundai , înmatriculat cu nr. AB.40.CNA, care deserveste Serviciul 

Administrarea Domeniului Public și Privat al orașului Ocna Mureș ,  consumul lunar de 

carburanți în limita maxima  de 100 litri /lună. 

3. Autoturismul marca Skoda, înmatriculat cu nr. AB.60.CNA, care deserveste toate celelalte 

activitați și servicii publice din cadrul Primariei Orașului Ocna Mureș, consumul lunar de 

carburanți în limita maxima  de  250 litri /lună. 
 

 *  Pentru  următoarele  utilaje, consumurile de carburanți  sunt cele indicate in cartea tehnică. 
 

4. Pentru tractorul Belarus MTZ 952 ,cu numărul de înmatriculare Ocna 270 se stabilesc 

următoarele consumuri: 

              - rulaj in localitate cu încărcătură  - 6,5 litiri motorină / oră 

              - pentru lucrări  de cosit vegetație ierboasă  - 8 litri motorină/oră 

              - pentru lucrări de dezăpezire – 10 litri motorină / oră 

             Consum zilnic: pentru, 1 ora deplasare cu încărcătură, 1 ora lucrări de cosit vegetatie ierboasa, 

este                                    1 ora x 6,5 litri +1 ora x 8 litri = 14,50 litri             

5. Pentru  Buldoexcavator SERIE T62163 , cu numar de înmatriculare Ocna 233 se stabilesc               

urmatoarele  consumuri: 
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             - rulaj in localitate, executat lucrari de sapaturi,încarcat,împrastiat, nivelat - 6,5 litri 

motorină/oră 

              - pentru lucrări de  dezăpezire – 7,5 litri  motorină /oră 

             Consum zilnic :  pentru 1 oră deplasare  , 1 ora lucrări de dezăpezire  este: 

             1oră deplasare  x 6,5 litri + 1 oră lucrări de dezăpezire x 7,5 litri = 14  litri 

6. Pentru  generator cu aparat de sudura se stabilesc următoarele consumuri: 

             - 3 litri benzina /oră 

7. Pentru  drujba HUSQVARNA  

              - 0,8 litri benzină /oră 

              - 0,03 litri ulei amestec 

              -  0,3  litri ulei de ungere ( lanț) 

8. Pentru motocoasă SF 410  se stabilesc următoarele consumuri: 

              -  0,9 litri benzină /oră 

              - 0,03 litri ulei amestec/oră 

9. Pentru  motocoasa profesională  STHIL 460 C se stabilesc  următoatele consumuri : 

              -  0,9 litri benzină /oră 

              - 0,03 litri ulei amestec/oră 

10. Pentru  tractoraș tuns gazon WIFOR se stabilesc următoarele consumuri:   

              -  3 litri benzină / oră           

11. Pentru tractoraș de tuns gazon,105CM KOHLER, Cadet,  se stabilesc următoarele  consumuri:     

-   4 litri benzină / oră 

12. Pentru atomizor SR430   se stabilesc următoarele consumuri:            

              - 1,5 litri benzină / oră 

13. Pentru  foarfecă tuns gard viu se stabilesc următoarele consumuri: 

              - 0,9 litri benzină /oră 

              - 0,03 litri ulei amestec/oră 

14. Pentru  Autocisternă pompieri, DENIS- AB-50-CNA se stabilesc următoarele consumuri :      

              -  rulaj in localitate și în afara localitații :  25 litri motorină /100km 

              -  intervenții de stingerea incendiilor cu pompele pornite :12 litri motorină /oră 

              - staționare pe loc cu motorul pornit : 6 litri motorină /oră 

              Consum zilnic: pentru 20 km rulaj în localitate, 1 ora intervenție pentru stingerea incendiilor, 

1 oră staționare cu motorul pornit 20 km x 25 litri / 100 + 1 ora x 12 litri + 1 ora x 6 litri =23 litri 

motorină  

15. Pentru  motopompă ape murdare se stabilesc următoarele consumuri  : 

              -   2 litri benzină /oră 

16. Pentru  Automăturatoare stradală - AB.70. CNA se stabilesc urmatoarele consumuri:    

 -   9 litri motorină /oră 

17. Pentru placa compactoare PCL 90GX160  se stabilesc următoarele consumuri:    

 - 1,5 litri benzină /oră                          

18. Pentru Cositoarea STHIL FS- 460 profesională se stabilesc următoarele consumuri: 

             - 0,9 litri benzină /oră 

             - 0,03 litri ulei amestec/oră 

19. Pentru masina de iarbă VIKING  se stabilesc următoarele consumuri :   

             -  1 litru benzină /oră 

20. Pentru Autoutilitata Renault AB.10.FSN se stabilesc următoarele consumuri : 

            - rulaj in localitate și în afara localități – 25 litri motorină /100km 

            - staționare cu pompele pornite: 6 litri motorină /oră 

            - stropit și spălat carosabil: 10 litri motorină /oră 
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 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures, Silviu Vinţeler.  
 

                  Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș; 

       - Serviciul Administrarea domeniului public și privat al orașului Ocna Mureș; 
                                                                    

                                                      Ocna Mureş, 06.02.2020   
 

      INIŢIATOR, PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, AVIZAT, SECRETAR GENERAL  

                SILVIU VINŢELER     SIMION NICUŞOR PANDOR 

 

 

 

 

 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 lit. a 

şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 lit. 

b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de specialitate 

_____________________________________________ 

alte avize necesare ___________________________________________________________ 
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