
 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCESTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

NR. 30 DIN 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 

 

 

         Având in vedere: 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 30/26.03.2021; 

         - Referatul viceprimarului, înregistrat la nr. 76/26.03.2021, prin care se propune 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. 153, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 3 și 5, precum și ale Anexei nr. 1 - art. 8, alin. (5) din H.G. nr. 714/13.09.2018 

privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi 

detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. e), ale art. 196, alin. (1), lit. b), ale art. 197, alin. (1) 

și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, emite următoarea   

   

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E: 

 

         Art. 1 - Se constituie Comisia pentru stabilirea consumului mediu de carburanți pentru 

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

componență: 

 

            -  PRESEDINTE:                - ZAHARIA NECULAI                      -  viceprimar. 

            -  MEMBRI:                         - BERTEA LUMINIŢA                      -  secretar-dactilograf;                            

                                                           - PETREA PETRONIA                      -  referent;  

                                                           - MARDARE LOREDANA-OANA  -  referent. 

 

         Art. 2 – Dl. GRIGOREANU IOAN – referent Compartiment Financiar-Contabil și Achiziții 

Publice, efectuează lucrările de secretariat ale Comisiei prevăzute la art. 1, neavând calitatea de membru 

al acesteia. 

          

         Art. 3 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii si se va comunica 

persoanelor nominalizate, compartimentului de specialitate, potrivit competentelor legale, precum si 

Institutiei Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

         Art. 4  -  Persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

 

                   PRIMAR,                                                                     CONTRASEMENAZĂ, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

    PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                        OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA  


