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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea consumului lunar de motorină pentru autoturismul SKODA Octavia, 

număr de înmatriculare provizoriu TM 060983

 
                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  orașului  Recaș  privind  necesitatea  stabilirii

consumului  lunar  de  motorină  pentru  autoturismul  SKODA  Octavia,  număr  de
înmatriculare provizoriu TM 060983;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 9.953 / 27.06.2017;
 referatul nr. 9.954 / 27.06.2017 întocmit de viceprimarul orașului Recaș; 
 prevederile  art.  1  din  O.G nr.  80/2001,  privind  stabilirea  unor  normative  de cheltuieli

pentru autorităţile administraţiei  publice şi  instituţiile publice, modificată şi  completată
prin Legea nr. 258/2015;

 prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a),  alin. (6) lit. a) pct. 2, 4, 7, 8 și
12,  și  în  temeiul  art.  45  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. – Se  stabileşte  consumul  lunar  de  motorină pentru  autoturismul  SKODA Octavia,
număr de înmatriculare provizoriu TM 060983, la cantitatea de 250 l. 

Art. 2. –  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Recaș și
serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Coordonatorului de transport din cadrul Primăriei orașului Recaş; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.  

         Preşedinte de şedinţă                            Contrasemnează
        Consilier                                              Secretar oraș

                                                      Constantin CARCEA                         Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 27.06.2017
Nr. 215
Adoptată cu 13 voturi “pentru” 
Nr. de consilieri prezenți: 13
Nr. de mandate: 15



ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

Calea  Timişoarei nr. 86
Tel: 0040-356-177.278

Fax: 0040-356-177.279
E-mail: primariarecas@yahoo.com

 Web: www.primariarecas.ro

INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind stabilirea consumului lunar de motorină pentru autoturismul SKODA Octavia, 

număr de înmatriculare provizoriu TM 060983

 
                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 9.953 / 27.06.2017

privind necesitatea  stabilirii consumului lunar de  motorină pentru autoturismul SKODA
Octavia, număr de înmatriculare provizoriu TM 060983;

 referatul nr. 9.954 / 27.06.2017 întocmit de viceprimarul orașului Recaș; 
 prevederile  art.  1  din  O.G nr.  80/2001,  privind  stabilirea  unor  normative  de cheltuieli

pentru autorităţile administraţiei  publice şi  instituţiile publice, modificată şi  completată
prin Legea nr. 258/2015;

 prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a),  alin. (6) lit. a) pct. 2, 4, 7, 8 și
12,  și  în  temeiul  art.  45  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. – Se  stabileşte  consumul  lunar  de  motorină pentru  autoturismul  SKODA Octavia,
număr de înmatriculare provizoriu TM 060983, la cantitatea de 250 l. 

Art. 2. –  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Recaș și
serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Coordonatorului de transport din cadrul Primăriei orașului Recaş; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.  

                             Președinte de ședință                                     Vizat                
                                                                         Secretar Oraş

                                                                                                            Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 9.953 / 27.0621.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de motorină pentru
autoturismul SKODA Octavia, număr de înmatriculare provizoriu TM 060983

 
Î n  conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a),  alin.

(6) lit. a) pct. 2, 4, 7, 8 și 12  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Consiliul  Local  al  Orașului  Recaș
îndeplineşte  atribuţii  privind  organizarea  şi  funcţionarea  aparatului  de  specialitate  al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes local.

În  acest  sens  are  competenţă  de  a  stabili  consumul  de  carburanţi  pentru
autovehiculele care deservesc parcul auto propriu al Primăriei Orașului Recaș şi al instituţiilor
şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local.

Prin prevederile Legii nr. 258/2015 a fost modificată şi completată O.G nr. 80/2001
privind  stabilirea  unor  normative  de  cheltuieli  pentru  autorităţile  administraţiei  publice  şi
instituţiile publice, prin introducerea la art.  1,  a alin.  (5) prin care se dispune competenţa
deplină de a stabili normativele proprii de consum de carburanţi prin hotărâre a Consiliului
Local,  atât  pentru autovehiculele care deservesc parcul auto propriu al  Primăriei  Orașului
Recaș, cât şi al instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local.

Propunerile de normative de carburanţi s-au fundamentat atât pe vechile normative
existente şi aplicabile până la intrarea în vigoare a O.G nr. 80/2001 cât şi prin consultarea
instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Recaș.

Un alt criteriu avut în vedere a fost scopul şi activităţile specifice.

Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local al Orașului Recaș spre analiză
şi  aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea  consumului  lunar  de  motorină  pentru
autoturismul SKODA Octavia, număr de înmatriculare provizoriu TM 060983.

          

 Inițiator 
   Primar,

                                                                Ing. PAVEL TEODOR
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Nr. 9.954 / 27.06.2017
                                                             

                        Vizat,                                                                                 Aprobat,
              Şef Serviciu Economic                                                                   Primar       
   Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANȚA                                     Ing. PAVEL TEODOR

                            Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de motorină pentru
autoturismul SKODA Octavia, număr de înmatriculare provizoriu TM 060983

Având în vedere:

- prevederile Ordonanţei nr.  80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli  pentru
autoritățile administraţiei  publice și  instituţii  publice, modificată și  completată de Legea nr.
258/2015; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a),  alin. (6) lit. a) pct. 2, 4, 7, 8 și
12 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

- expunerea de motive a primarului orașului Recaș cu nr. 9.687 / 21.06.2017,

Supun aprobării Consiliului Local al orașului Recaș aprobarea consumului lunar de
motorină pentru autoturismul SKODA Octavia, număr de înmatriculare provizoriu TM 060983.

Consumul propus a avut în vedere asigurarea în bune condiţii și cu maximum de
operativitate a activităţilor specifice, ţinând cont de normele legale in vigoare.

Viceprimar oraș Recaș,

CARCEA CONSTANTIN
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