ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ
PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii art.1 din H.C.L. nr.15/31.01.2014
Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ;
Avand in vederea referatul Serviciului Public „Politia Locala” Tirgu Neamt,
nr.10509/14.05.2015, aprobat de catre primarul Orasului Tirgu Neamt- domnul Harpa Vasilicã;
Avand in vedere HCL nr.15/31.01.2014, prin care s-a aprobat normativul de cheltuieli pentru
consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele ce deservesc Serviciul Public „Politia Locala”
Tirgu Neamt;
Avand in vedere prevederile Legii Politiei Locale nr.155/22.07.2010, precum si prevederile
art.73 din Hotararea Guvernului nr.1332/23.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de
organizare si functionare a politiei locale;
Avand in vedere prevederile Legii nr.33/21.03.2011 pentru apobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice;
Avand in vedere prevederile art.1, alin.1, art.5 si anexa nr.3, pct.ll din Ordonanta Guvernului
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si
institutii publice, cu toate completarile si modificarile uletrioare;
Luând act de Expunerea de motive nr. 13383 din 19.06.2015, înaintată de Primarul orasului
Tîrgu Neamţ si Raportul de specialitate realizat in comun de Serviciu Buget Contabilitate si Serviciul
Public „Politia Locala”, din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ;
Avand in vedere art.36, alin.2, lit.”b,c,d”, alin.4, lit.”d , e”, alin.6, lit.”a”, art. 45, alin.2, din
Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
HOTĂRĂSTE :
Art. 1 – Modificarea art.1 din H.C.L nr. 15/31.01.2014 prin care s-a aprobat normativul de
cheltuieli privind consumul lunar de carburant pentru autovehiculele ce deservesc Serviciul Public
„Politia Locala” Tirgu Neamt, astfel :
„Aproba normativul de cheltuieli privind consumul lunar de carburant pentru:
o autoturismul marca Dacia Logan , inmatriculat cu numarul NT-13-WXZ – 200 litri carburant ;
o microbus 8+1 marca VW Caravelle inmatriculat cu numarul NT-77-WXZ – 200 litri carburant.”
Art. 2 - Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei
hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate.
Iniţiator,
Primarul orasului Tîrgu Neamţ,
Vasilică HARPA

Avizat pentru legalitate,
Secretar al orasului Tîrgu Neamţ,
Jr. Laura Elena MAFTEI
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ORASUL TÎRGU NEAMŢ
Nr. 13383 din 19.06.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de Hotărâre
privind aprobarea modificarii art.1 din H.C.L. nr.15/31.01.2014
Avand in vederea prevederile:
o Legii Politiei Locale nr.155/22.07.2010;
o art.73 din Hotararea Guvernului nr.1332/23.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului –cadru
de organizare si functionare a politiei locale;
o Legii nr.33/21.03.2011 pentru apobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.55/2010
privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice;
o HCL nr.15/31.01.2014, prin care s-a aprobat normativul de cheltuieli pentru consumul lunar
de carburanti pentru autovehiculele ce deservesc Serviciul Public „Politia Locala” Tirgu
Neamt;
o art.1, alin.1, art.5 si anexa nr.3, pct.ll din Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice, cu
toate completarile si modificarile uletrioare;
o referatul Serviciului Public „Politia Locala” Tirgu Neamt, nr.10509/14.05.2015 prin care
solicita a aproba :
o autoturismul marca Dacia Logan , inmatriculat cu numarul NT-13-WXZ – 200
litri carburant ;
o microbus 8+1 marca VW Caravelle inmatriculat cu numarul NT-77-WXZ –
200 litri carburant.”
Vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotărâre, in
conditiile prezentate mai sus.
Primarul orasului Tîrgu Neamţ,
Vasilică HARPA
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ORASUL TÎRGU NEAMŢ
Aprobat,
Serviciul Buget Contabilitate
Primar,
Serviciul Public „Politia Locala”
HARPA Vasilicã
Nr. 13383 din 19.06.2015
RAPORTUL DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre
privind aprobarea modificarii art.1 din H.C.L. nr.15/31.01.2014
Avand in vederea prevederile:
o Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritatile administratiei publice si institutii publice, cu toate completarile si modificarile
uletrioare :
„Art. 1 (1)Prin prezenta ordonanţă se stabilesc normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.
Art. 5 (1)……. consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile
publice din subordinea acestora aplică normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme şi
pentru consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 3, cu încadrarea în cheltuielile bugetare
aprobate.
(11)Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme se aplică şi consiliilor locale şi
consiliilor judeţene.

II. Norme privind consumul lunar de carburanţi pentru
autoturismele care deservesc:

Limita maximă
- litri / lună/
vehicul -

- miniştrii şi asimilaţii acestora, secretari de stat, subsecretari de stat,
precum şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, conducătorii altor
200
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, secretari
generali
- ministere, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi celelalte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; Prefectura
150
Municipiului Bucureşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a
Municipiului Bucureşti
- prefecturile judeţene, casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa
Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi Casa Asigurărilor de
175
Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti
- consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
150
- consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi
125
oraşelor
- consiliile locale ale comunelor
75
- alte instituţii publice
100
(la data 24-iun-2010 anexa 3 modificat de anexa 1 din Ordonanta urgenta 55/2010 )
*) Prin derogare de la prevederile pct. I lit. B din anexa nr. 3, autorităţile locale vor putea
achiziţiona numărul necesar de autovehicule pentru funcţionarea poliţiei locale, în oricare
dintre formele de organizare prevăzute de Legea poliţiei locale nr. 155/2010.
o Avand in vederea prevederile Legii Contabilitatii, nr.82/1991-republicata,
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Art. 6- (1)Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării
ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ.
(2)Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea
persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în
contabilitate, după caz.
Art. 10- (1)Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la
art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligaţia gestionării entităţii respective.
o Avand in vedere art.36, alin.2, lit.”b, c , d ”, alin.4, lit.”d, e”, art. 45, alin.2, lit.” e ”, art.47 si
art.49 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
o Avand in vedere Ordonanta Guvernului privind controlul intern si controlul financiar
preventiv , nr.119/1999- republicata:
„art.2 (c) - „control financiar preventiv - activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea
operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea
acestora;”
art.3 - „controlul intern are următoarele obiective generale:
- realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiilor publice, stabilite în
concordanţă cu propria lor misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi
eficienţă;
- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;
- dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a
datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de
informare publică adecvată prin rapoarte periodice.”
art.5 - „Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să
realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii,
eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.”
o HCL nr.15/31.01.2014, prin care s-a aprobat normativul de cheltuieli pentru consumul lunar
de carburanti pentru autovehiculele ce deservesc Serviciul Public „Politia Locala” Tirgu
Neamt;
o Luand act de referatul Serviciului Public „Politia Locala” Tirgu Neamt, nr.10509/14.05.2015
prin care solicita a se aproba urmatoarele normative de cheltuieli privind consumul lunar de
carburant pentru:
o autoturismul marca Dacia Logan , inmatriculat cu numarul NT-13-WXZ – 200 litri
carburant ;
o microbus 8+1 marca VW Caravelle inmatriculat cu numarul NT-77-WXZ – 200 litri
carburant.”
Faţă de cele arătate, vă rugăm să analizaţi si să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotărâre.
Biroul Buget - Contabilitate
Sef Serviciu,
ec.Tanasa Carmen

Serviciul Public „Politia Locala”
Sef Serviciu,
Tofan Florin
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