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HOTARAREA Nr. 5

privind aprobarea consumului lunar de carburanti , pentru toate mijloacele de
transport din dotarea primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui, pentru anul
2021
Având in vedere:
- referatul nr.225 din 14.01.2021 a domnului Pascal Costică , viceprimar al comunei
Pădureni, judeţul Vaslui ;
- referatul de aprobare nr. 693 din15.02.2021 a primarului comunei Pădureni, privind
aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru toate mijloacele de transport din dotarea
primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui , pentru anul 2021 ;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/2001, privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autoritatile publice si institutiile publice;
- Prevederile Legii nr. 258 /2015 privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile
publice si institutiile publice;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al Comunei Padureni;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi alin (2) şi ale art. 139 ,, alin. (1) coraborat cu
art. 196 alin. (1) litera “a” , din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ , cu modificările ulterioare;
Consiliul local al comunei Padureni judetul Vaslui
HOTARASTE :
Art.1.- Se aprobă începând cu 1 ianuarie 2021 consumul lunar de carburanti ,
pentru toate mijloacele / utilajele de transport din dotarea primariei comunei Pădureni,
judeţul Vaslui, pentru anul 2021, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre .
Art. 2 - Se aprobă începând cu 1 ianuarie 2021, cota lunară de 200 litri de
carburanti necesară autoturismului marca Dacia-Duster , din dotarea institutiei .
Art.3. Toate consumurile de carburant vor fi justificate prin documente, conform
legislatiei în vigoare.
Art.4 . Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de către primarul comunei
Padureni judetul Vaslui.
Art.5. Hotărârea se comunică în termen legal:
- Primarului comunei Pădureni Județul Vaslui;
- Compartimentului Financiar -Contabil;

- Instituţiei Prefectului județului Vaslui pentru control și legalitate;
- Va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Padureni, judetul
Vaslui.
Pădureni , 19 februarie 2021

Presedinte de sedinta,
Consilier local
Marin Corina-Mihaela
Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general
Munteanu Mirela

Adoptata astazi 19 februarie 2021
Cu un numar de .10.. voturi „pentru”din ...10.. consilieri prezenti la sedinta

ANEXA LA HCL NR. 5 DIN 19.02.2021

CONSUMUL DE CARBURANTI PENTRU AUTOVEHICOLELE / UTILAJELE PRIMĂRIEI COMUNEI PĂDURENI,
JUDEŢUL VASLUI PE ANUL 2021
Nr crt
1.

Tip autoturism
Maşină situaţii de Urgenţă

Nr. de înmatriculare

Consum VARA /IARNA
20 L/100 km-VARA
22 L/ 100 KM – IARNA
5 litri/oră
12 litri / 100 km –VARA
15 litri /100 KM –IARNA
12 litri / 100 km –VARA
15 litri /100 KM –IARNA
7,5 litri /100 km

-pompă
3.

Microbuz elevi

VS -04 -PAD

4.

Microbuz elevi

VS -15-PAD

5.

VS -21-PAD

6.
7.

Autoturism
( DACIA DUSTER )
Tractor U-650
Buldoexcavator

8.

Autogreder

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cilindru vibrocompactor
Pompă apă HONDA
Ferestrău mecanic
Motocoasă STHIL
Freză de zăpadă SNAPPER
Motocultor
Drujbe
Masina de tuns iarba
Tractorel de tuns iarba
Generator curent electric SENCI 3500
Generator curent electric 11 Kw

5 litri /oră
8 litri/oră-VARA
10 litri/oră-IARNA
12 litri/ora –VARA
15 litri/oră-IARNA
7 litri/oră
1litru/oră
0,7 litri/m.c.
0,5 litri/oră
1,4 litri/oră
1,5 litri/oră
0,8 litri/mc lemn
1,0 litri/ora
1,5 litri/ora
1 ,0 litri/ora
2,5 litri/ora

Presedinte de sedinta,
Consilier local
Marin Corina-Mihaela
Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general
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