
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 27/2016 
privind stabilirea  normativelor proprii de cheltuieli  pentru autoturismele ce fac parte 

din parcul auto al Primăriei comunei Tiream  
 
         Consiliul local al comunei Tiream,întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2016; 
        Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,  precum şi rapoartele de aviz favorabil ale comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 
,a Consiliului local al comunei Tiream,  
 Văzând  prevederile art. 1 alin.(5) din Legea nr.258/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,  
 Ţinând seama de  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare  

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi „d” coroborate cu alin.(4) 
lit.”a” şi alin.(6) lit.„a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 ART.1 - (1) Se aprobă normativul propriu de cheltuieli pentru autoturismele ce fac 
parte din parcul auto al Primăriei comunei Tiream , respectiv consumul lunar de carburanţi în 
limita maximă de 100 litri/lună/vehicul, respectiv 1200 litri/an/ vehicul, începând cu luna 
septembrie 2016. 
     (2) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanți, astfel cum este stabilit la alin. (1), 
consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului aprobat .  
 ART.2. -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Tiream. 
 ART.3. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, 
Primarului comunei Tiream,se publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la 
avizierul Primăriei.                    
 
                                           Tiream, la  29 august 2016 
 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                 Consilier local :Babtan Dorel                              Secretar:jr. Maria Grigoraş 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

- P R I M A R –  

Nr. 1562 din  12.08.2016 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea  normativelor proprii de cheltuieli  pentru autoturismele ce fac parte 

din parcul auto al Primăriei comunei Tiream  

 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă de îndată, azi……. 2016; 

 Având în vedere : 

  - expunerea de motive a primarului comunei Tiream, nr. 1537 /10.08.2016; 

  - prevederile art. 1 alin.(5) din Legea nr.258/2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi „d” coroborate 

cu alin.(4) lit.”a” şi alin.(6) lit.„a” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 ART.1. –(1) Se aprobă normativul propriu de cheltuieli pentru autoturismele ce 

fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Tiream , respectiv consumul lunar de 

carburanţi în limita maximă de 100 litri/lună/vehicul, respectiv 1200 litri/an/ vehicul, 

începând cu luna septembrie 2016. 

     (2) Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți, astfel cum este stabilit la 

alin. (1), consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului 

aprobat .  
 ART.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

înscedinţează primarul comunei Tiream. 

 ART.3. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu 

Mare, Primarului comunei Tiream,se publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, 

prin afişare la avizierul Primăriei  

 

Tiream, la 12  august 2016 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae  
Red./Tehn. G.M. 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr. 1537 din 10.08.2016 

 

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru 
autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Tiream  

 
 Potrivit 36 alin.(1), alin.(2), lit.”b”şi “d”, alin.(4), lit.”a” şi alin.(6)din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
local are iniţiativă şi hotărăşte în toate problemele de interes local.  
 În exercitarea atribuţiilor conferite, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului 
bugetul local, virările de credite şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Consiliul local 
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local: educaţia, 
serviciile sociale, sănătatea, cultura, tineret, sport, ordine publică, protecţia mediului, podurile 
şi drumurile publice, situaţiile de urgenţă, serviciile comunitare de utilităţi publice (apă, gaz, 
canalizare, salubrizare, iluminat public), etc. 
 În dotarea primăriei se află un  autoturism marca Dacia Logan ,îmatriculat  cu nr. SM -      
06- PCT  care deserveşte toate activităţile  şi compartimentele  din cadrul Primăriei comunei 
Tiream. 
 Până în prezent autoturismul  Dacia Logan din parcul auto al primăriei comunei 
Tiream  avea ca normativ de cheltuieli lunare, limita de 75 litri carburant, cantitate  total 
insuficiente pentru activitatea tuturor  compartimentelor din cadrul Primăriei.  Prin 
modificarea adusă de Legea 258/2015 s-a eliminat în totalitate Anexa nr.3 din OG 
nr.80/2001, care cuprindea normative de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi 
consumul lunar de carburanţi, lăsând această prerogativă la nivelul consiliilor locale. 
Analizând numeroasele activităţi şi servicii transferate în competenţa autorităţilor 
administraţiei publice locale în ultimii 15 ani, prin descentralizare, se poate constata în mod 
obiectiv că normativele de cheltuieli stabilite anterior nu mai sunt de actualitate. 
 Pentru a asigura condiţiile de realizare a activităţilor, atribuţiilor şi competenţelor 
enumerate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre care urmează a fi analizat de Consiliul 
Local . 
 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                          INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre privind  stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru 

autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Tiream  

 
 

Tiream,la  10 august 2016 
 

INIŢIATOR: 
P R I M A R , 

dl. Tar Nicolae  
 

 

 

 

 

RED.T.N. 
TEH. G.M.  
Ex.: 2. 
 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI  
     T I R E A M  
 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
 la proiectul de hotărâre cu privire la  stabilirea unor normative proprii de cheltuieli 

pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Tiream  

 

 
          D-na contabil Danciu Doina Melania ,în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, formulez prezentul raport cu privire la 
proiectul de hotărâre referitor la stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru 
autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Tiream, iniţiat de dl.primar, 
din punct de vedere a respectării prevederilor Legii nr.273/2006  privind finanţele  publice 
locale  şi a  Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
         Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre constă în prevederile articolului 1, 
alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, alineat introdus prin Legea 
nr.258/5.11.2015, privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.80/2001 :citez: "(5) Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de 
cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului 
local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean." 
 Primăria comunei Tiream are în dotare un  autoturism, marda Dacia Logan, 
înmatriculată sub nr.  SM -06 - PCT ,care deserveşte toate celelalte activităţi şi servicii 
publice din cadrul Primăriei. 
autoturismul  Dacia Logan din parcul auto al primăriei comunei Tiream  avea ca normativ de 
cheltuieli lunare, limita de 75 litri carburant, cantitate  total insuficiente pentru activitatea 
tuturor  compartimentelor din cadrul Primăriei. Prin modificarea adusă de Legea 258/2015 s-
a eliminat în totalitate Anexa nr.3 din OG nr.80/2001, care cuprindea normative de cheltuieli 
privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi, lăsând această prerogativă la 
nivelul consiliilor locale. Analizând numeroasele activităţi şi servicii transferate în competenţa 
autorităţilor administraţiei publice locale în ultimii 15 ani, prin descentralizare, se poate 
constata în mod obiectiv că normativele de cheltuieli stabilite anterior nu mai sunt de 
actualitate. 

Concluzii: proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli 
pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Tiream îndeplineşte 

cerinţele de legalitate şi oportunitate  şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului local.  
 

                                                    Tiream, la  12 august 2015 
 

C O N T A B I L, 
d-na Danciu Doina – Melania  

 
 
 
 

Red./Tehn.D.D.M. 
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