
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea normativelor proprii  privind consumul 

lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea 
comunei Rușețu  

 
 
 Consiliul local al comunei Rușețu, județul Buzău 
 Având în vedere: 
 

- referatul Primarului comunei Rușețu de prezentare și motivare a proiectului de 
hotărâre înregistrat la nr. nr.2255/28.04.2020 

- raportul Compartimentului administrativ înregistrat la nr.2349/30.04.2020 
- prevederile art. 1, alin.(5) din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(14), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ;  

           
 În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

adoptă următoarea  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
Art. 1.(1) - Se aprobă normativele privind consumul lunar de carburanți pentru 

autovehiculele aflate în dotarea comunei Rușețu, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  
 (2) - Pentru autovehiculele utilizate în situația producerii unor situații de urgență în 
perioada sezonului rece, 1 noiembrie – 31 martie, în cazuri temeinic justificate, consumul 
poate fi majorat, pe bază de referat de necesitate, sau alte documente.  

 
Art.2. - Face excepție de la prevederile art.1, combustibilul utilizat pentru prestarea 

unor servicii cu încărcătorul frontal cu cupă, autospeciala de stins incendii și tractorul utilat, 
pentru care comuna Rușețu încazează contravaloarea serviciului prestat.  

 
Art. 3. - Se aprobă consumul mediu pentru utilajele din dotarea comuneii Rușețu, după 

cum urmează: 
- drujba – 1l benzină/mc; 
- cositoare mare cu disc –  2 l benzină/ora funcționare; 
- generator electric – 2 lbenzină/ora funcționare; 
- motocositoare – 1l benzină/oră. 
- atomizor – 1l benzină/oră 
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Art.4. – La data aducerii la cunoștință publică a prezentei hotărâri, hotărârea Consiliului 
local al comunei Rușețu nr.29 din 28 septembrie 2017 privind stabilirea normativelor proprii  
privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea 
comunei Rușețu, își încetează aplicabilitatea.  

 
Art.5. - Primarul comunei şi Compartimentul economic vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
  

Art.6. - Secretarul  general al comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor, 
instituţiilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 
x 

 
          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 21 mai 2020, 
cu respectarea prevederilor art.139 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 8 voturi pentru, 4 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 13 consilieri locali 
în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                CONTRASEMNEAZĂ : 
       Gheorghe Căpățînă                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

                                                                                        Gabriel Dinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 21 mai 2020 
Nr.21 
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CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	RUȘEȚU	 	 	

ANEXA	LA	HOTĂRÂREA	CONSILIULUI	LOCAL	AL	COMUNEI	RUȘEȚU	NR.21/2020	

	

	

	

	

LISTA		

CUPRINZÂND	AUTOVEHICULELE	ALFATE	ÎN	PROPRIETATEA	COMUNEI	RUȘEȚU	ȘI	CONSUMUL	DE	
CARBURANT	AL	ACESTORA	

	

Nr.	
Crt.	

TIP	UTILAJ	 Nr.	
înmatricumare	

Consum	mediu	
(litru/100	
km./ore	de	
funcționare)	

Consumul	mediu	
lunar	
-litri-	

1	 DACIA	LODGY	 BZ	29	PRI	 7,5/100	km.	 200	
2	 BULDOEXCAVATOR	TEREX	 	 10/oră	 150	
3	 MICROBUZ	ȘCOLAR	FORD	 BZ	04	PRI	 13/100	km.	 150	
4	 TRACTOR	FARMTRAC	 	 10/oră	 100	
5	 ÎNCĂRCĂTOR	FRONTAL	 	 15/oră	 200	
6	 AUTOSPECIAL	PSI	 	 11/oră	 100	
7	 AUTOGREDER	 	 10/oră	 300	
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