
 

 

       HOTĂRÂREA NR.106 

                                             din 28 iulie 2016 

 
privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli lunare cu carburanţi, 

soluţie de combustie (AdBlue) şi ulei de amestec, necesare funcţionării 
utilajelor din dotarea Serviciului Administrativ – Intervenţii 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.13.982/21.07.2016 a  Direcţiei Tehnice, precum şi 

avizul comisiilor 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 al 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 carburanţi, soluţie de combustie 

(AdBlue) şi ulei de amestec, necesare funcţionării utilajelor din dotarea Serviciului 

Administrativ – Intervenţii, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

  

 

PREŞEDINTE                                        Contrasemnează  

Péter Ferenc                                                                                  SECRETAR

                                                   Paul Cosma 

 

 

 

 

   

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/expmot_hot013_2009.doc
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                     EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli 
lunare cu carburanţi, soluţie de combustie (AdBlue) şi  ulei de amestec, necesare  

funcţionării utilajelor din dotarea Serviciului Administrativ - Intervenţii 
 
Prin Hotărârea nr. 62 din 28 mai 2015, având ca obiect stabilirea unor măsuri de 
organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, în cadrul 
Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean Mureş, s-a înfiinţat Serviciul Administrativ 
- Intervenţii, care are ca scop întreţinerea siguranţei şi confortului circulaţiei 
rutiere pe drumurile judeţene din judeţul Mureş. 
 
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative 
de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată prin Legea nr. 
247/2002 şi a prevederilor O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi Legea nr. 258/03.11.2015 care modifică şi completează  
O.G nr. 80/2001,în care la articolul 1 alineatul 5, stabileşte în sarcina unităţilor 
administrative teritoriale aprobarea prin hotărârea autorităţii deliberative 
judeţene a propriilor cheltuieli privitoare la consumul de carburant pentru 
autoturismele şi utilajele din parcul propriu. 
 
Consumul de combustibil variază şi este direct influenţat de temperatura mediului 
înconjurător, umiditatea atmosferică, viteza vântului, calea de rulare, suprafaţa 
de frecare, presiunea din pneuri, stilul de condus, starea tehnică a utilajului, 
folosirea accesoriilor, calitatea combustibilului, etc. Computerul de bord afişează  
detalii exacte referitoare la consumul de combustibil. În caz contrar consumul de 
combustibil se poate determina în baza Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 
14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei 
pentru automobile 
 
Anexăm centralizatorul cu cantităţile necesare pe utilaj (anexa 1), anexa cu 
caracteristicile şi consumul pe utilaj (anexa 2) şi centralizatorul cu timpul zilnic 
de funcţionare pe utilaj (anexa 3 ).  
 
Faţa de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre alăturat. 
 
VICEPREŞEDINTE                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 
Dancu Ovidiu                                                                             DIRECŢIA TEHNICĂ 

                                                                                                  Ignat Ionel  
 

                                                                                           DIRECTOR EXECUTIV 
                                                                                           DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                                                                                                
                                                                                                      Mărginean Alin 

 
 
Întocmit: şef serviciu  Ioan  Căpuşan 
Ex: 2, anexe 4 pag. 

 

 

   Nr. 13.982/21.07.2016 

   Dosar VI D/1 
 


	hot 106
	hot 106 exp

