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HOTĂRÂREA NR.161 

din 17 decembrie 2015 

privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburanţii auto 
pentru autoturismele aflate în dotarea Consiliului Judeţean Mureş şi a 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş   

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.24.777/17.12.2015 a Direcţiei Economice, precum 

şi avizul comisiei de specialitate, 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,  

 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit. f) şi art. 97, alin.(1) din Legea nr.   

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se stabileşte normativul de cheltuieli lunare cu carburanţii auto, pentru 

autoturismele aflate în dotarea Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor 

subordonate Consiliului Judeţean Mureş, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                    Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                               SECRETAR 

                                                                                                  Paul Cosma 

                                                                                                     



 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL DESERVIRE - APROVIZIONARE 

 

Nr. 24.777/17.12.2015 
Dosar VI F/3 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de 

cheltuieli lunare cu carburanţii auto pentru autoturismele aflate în dotarea 
Consiliului Judeţen Mureş şi a instituţiilor subordonate  

 

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 
publice, ANEXA 3, punctul I, lit. B, poz.2, Consiliile Judeţene pot avea în dotare, 
în limită maximă, 6 autoturisme. 
 
Prin adoptarea Legii nr. 258 / 2015, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, în concordanţă cu 
prevederile Art. 1, alin. (5) al legii, unităţile administrativ – teritoriale stabilesc 
normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001 cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a 
consiliului local, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean . 
 
Având în vedere activităţile complexe desfăşurate de Consiliul Judeţean Mureş, 
atât în judeţ cât şi în ţară, propunem aprobarea unui normativ de cheltuieli lunare 
cu carburanţii auto pentru autoturismele din dotarea Consiliului Judeţean Mureş, 
în limita a 400 litri  carburanţi auto/autoturism/lună, fără a se considera depăşire 
a normativului lunar pe autoturism dacă la nivelul anului se încadrează în valoarea 
raportată la numărul total de autoturisme aflate în dotarea instituţiei. 
 
Pentru stabilirea necesarului de carburanţi auto/autoturism /lună pentru 
autoturismele aflate în dotarea instituţiilor subordonate a fost transmisă circulara 
cu nr.23977/09.12.2015 la care s-au primit propunerile/solicitările prezentate în 
Anexa la prezenta expunere de motive din care rezultă un necesar care se 
situează între 50 litri şi 250 litri carburanţi auto/autoturism/lună. În consecinţă 
propunem aprobarea unui normativ de cheltuieli lunare cu carburanţii auto, 
pentru autourismele pe care le au în dotare, conform solicitărilor fiecărei instituţii 
subordonate, fără a se considera depăşire a normativului lunar pe autoturism dacă 
la nivelul anului se încadrează în valoarea raportată la numărul total de 
autoturisme aflate în dotarea instituţiei.  
 
Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare  proiectul de 
hotărâre alăturat.  
 

 
PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                                                                       Alin Mărginean 
 

 
 
 
 

Întocmit: Şef serviciu Sorin Bonta 

Anexa 1 filă  
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Anexa 
la expunerea de motive 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia 

Carburant/

autoturism/

lună 

1. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 400 litri 

2. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI şi unităţile subordonate 

250 litri 

3. CENTRUL ŞCOLAR PT. EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 220 litri 

4. MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ 200 litri 

5. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ 

 

100 litri 

6. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

7. CENTRUL JUDEŢEAN PT. CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI 

EDUCAŢIE ARTISTICĂ MUREŞ 

8. ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST MUREŞUL 

9. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

10. SERVICIUL DE PAZĂ A OBIECTIVELOR DE INTERES 

JUDEŢEAN 
80 litri 

11. CENTRUL ŞCOLAR PT. EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2 

12. CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ MUREŞ 50 litri 
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