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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A 

NR. 17 DIN 31.03.2021 

 

privind aprobarea consumului mediu lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele  

aflate în dotarea U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit in ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 31.03.2021;                     

         Având în vedere: 

         - Raportul viceprimarului Comunei, înregistrat la nr. 66/19.03.2021, prin care se motivează și se 

propune aprobarea consumului mediu lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în 

dotarea U.A.T. – Comuna Oncești; 

         - Referatul înregistrat la nr. 67/19.03.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat de 

către primarul Comunei, privind necesitatea aprobării consumului mediu lunar de carburanți pentru 

autovehiculele și utilajele aflate în dotarea U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 30/26.03.2021 privind constituirea Comisiei pentru stabilirea 

consumului mediu de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea U.A.T. – Comuna 

Oncești, Județul Bacău; 

         - prevederile art. 1, alin. (5), ale art. 5, alin. (1), (2), (3^1), (8), (9^3), precum și ale Anexei nr. 3,     

lit. B), pct. 6 din O. G. nr. 80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile pct. 1 și 2 din Ordinul M.T.T. nr. 14/27.09.1982 pentru aprobarea normativului privind 

consumul de combustibil si ulei pentru automobile; 

         - prevederile art. 19, alin. (1), lit. b), ale art. 21, alin. (2), ale art. 22, alin. (1) și ale art. 23, alin. (1) 

din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 83, 84 și, respectiv, 85 din 

31.03.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor  art. 129,  alin. (1), (4), lit. a) și alin. (14)  ale art. 133, alin. (1), ale art. 134, 

alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 139, alin. (1) și (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale         

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,        

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

          

         Art. 1  - Se aprobă consumul mediu lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în 

dotarea U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău, conform ANEXEI care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

         Art. 2 – (1) Pentru sezonul de iarnă (perioada 15 noiembrie – 15 martie), consumul mediu se 

majorează cu 15%. 

         (2) În funcție de condițiile climatice, respectiv existența unor temperaturi sub 0
0
C sau a zăpezii ori a 

poleiului, aplicarea normelor de iarnă se poate face și în afara perioadei sus-menționate, prin referat 

justificat al șoferului, vizat de contabilul Primăriei și aprobat de către primarul Comunei. 
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         Art. 3 - Prezenta hotarare intră in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile legii 

si se comunica, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate, potrivit competentelor, 

persoanelor interesate, primarului Comunei Oncesti, precum si Institutiei Prefectului judetului Bacau in 

vederea verificarii legalitatii.  

 

         Art. 4 - Primarul Comunei Oncești, precum și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.       

 

         Art. 5 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, Județul 

Bacău, în ȘEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (1) și (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,  __  - __ voturi ,,împotrivă” şi           

___-__  ,,abţineri” din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                        CONSILIER LOCAL,                                                SECRETAR GENERAL, 

                       DIMOFTE VERONICA                                      OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


