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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de 

transport din parcul auto al Orasului Tirgu Neamt și instituțiilor din 
subordinea acestuia 

 
     Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ; 
 Avand in vederea prevederile Legii Contabilitatii, nr.82/1991-republicata , Ordonanta  

Guvernului privind  controlul intern si controlul financiar preventiv , nr.119/1999- republicata si a 

Legii nr.258/2015 pentru modficarea si completarea OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative 

de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice; 

 Luând act de adresa nr.3392/08.11.2017-19960/10.11.2017 primita de la Directia de asistenta 

sociala a Orasului Tirgu Neamt, prin care se solicita stabilirea unei cote/luna de carburant pentru 

autoturismul repartizat conform HCL nr.300/03.10.2017; 

Expunerea de motive nr.19963 in 10.11.2017, înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si 

Raportul de specialitate , intocmit in comun de Directia Buget Contabilitate, RU , dezvoltare locala  

si Serviciul Administrativ,  din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ; 

 Avand in vedere art.36, alin.2, lit.”b,c,d”, alin.4, lit.”d , e”, art. 45, alin.2, din Legea 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata. 

HOTĂRĂSTE : 

Art. 1  Se aproba consumul de combustibil lunar pentru autoturismele care deservesc activitatea 

proprie a Orasului Tirgu Neamt, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art. 2 Se aproba consumul de combustibil lunar pentru autoturismele institutiilor subordonate  

Orasului Tirgu Neamt, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.  3  Nu se considera depasire la consumul de carburant normat pe autoturism , consumul care la 

nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul total de 

autoturisme aprobat pe institutiei; 

Art.  4  Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul 

in care Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala  si Serviciul Administrativ,  din cadrul 

Primariei orasului Tirgu Neamt , vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a 

prevederilor prezentei hotarari ; 

Art.5   La data aprobarii prezentei, se abroga H.C.L nr.27/28.01.2016; 

Art.6  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 oras, 
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ORASUL TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 19963 in 10.11.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de 

transport din parcul auto al Orasului Tirgu Neamt și instituțiilor din 
subordinea acestuia 

 
 Avand in vederea prevederile : 

o Legii Contabilitatii, nr.82/1991-republicata , Ordonanta  Guvernului privind  controlul intern 

si controlul financiar preventiv , nr.119/1999- republicata;  

o Legii nr.258/2015 pentru modficarea si completarea OG nr.80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice; 

       Propun urmatoarele normative de carburant : 

Anexa 1: - consumul de combustibil lunar pentru autoturismele care deservesc activitatea proprie a 

Orasului Tirgu Neamt: 

Nr.crt. Serviciul Numar de 

autoturisme 

Numar de 

inmatriculare 

 

CANTITATE 

combustibil 

lunar/autoturism 

 ( litri) 

1.  Administratie 1 NT – 01 - WXZ 300 

1 NT – 12 - WXZ 200 

2.  Serviciul public 

Politia locala 

1 NT – 13 - WXZ 200 

1 NT – 77 - WXZ 200 

3.  Serviciul public 

Voluntari pentru 

situatii de urgenta 

 

1 NT – 18 - MAI 

200 

 

Anexa 2: - consumul de combustibil lunar pentru autoturismele institutiilor subordonate  Orasului 

Tirgu Neamt: 

Nr.crt. Serviciul Numar de 

autoturisme 

Numar de 

inmatriculare 

 

CANTITATE 

combustibil 

lunar/autoturism 

 ( litri) 

1 Directia de 

asistenta sociala  

 

1 
NT – 16 - WXZ 

200 

  

 Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea  

Proiectului de hotărâre. 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 
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ORASUL TÎRGU NEAMŢ               Aprob,  
Directia Buget Contabilitate /Serviciul Administrativ           Primar, 
Nr. 19963 in 10.11.2017                      HARPA Vasilicã 
      

RAPORTUL DE SPECIALITATE 
privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de 

transport din parcul auto al Orasului Tirgu Neamt și instituțiilor din 
subordinea acestuia 

Avand in vederea : 
 

o prevederile Legii Contabilitatii, nr.82/1991-republicata,  
„Art. 2- (1)Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, 
gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute 
din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure 
înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu 
privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi 
potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori. 
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. 
Art. 11 - Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea 
de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise. 
Art. 18-Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor 
încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor 
efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat şi normelor metodologice 
elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.” 
 

o prevederile Ordonantei de Guvern 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.” 
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o prevederile Legii nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
„ .La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 
"(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." 
 

o adresa nr.3392/08.11.2017-19960/10.11.2017 primita de la Directia de asistenta sociala a 

Orasului Tirgu Neamt, prin care se solicita stabilirea unei cote/luna de carburant pentru autoturismul 

repartizat conform HCL nr.300/03.10.2017; 

 
Solicitam a se aproba: 
 Anexa 1: - consumul de combustibil lunar pentru autoturismele care deservesc activitatea 

proprie a Orasului Tirgu Neamt: 

Nr.crt. Serviciul Numar de 

autoturisme 

Numar de 

inmatriculare 

 

CANTITATE 

combustibil 

lunar/autoturism 

 ( litri) 

1 Administratie 1 NT – 01 - WXZ 300 

1 NT – 12 - WXZ 200 

2 Serviciul public Politia locala 1 NT – 13 - WXZ 200 

1 NT – 77 - WXZ 200 

3 Serviciul public Voluntari pentru 

situatii de urgenta 

1 
NT – 18 - MAI 

200 

 

 Anexa 2: - consumul de combustibil lunar pentru autoturismele institutiilor subordonate  

Orasului Tirgu Neamt: 

Nr.crt. Serviciul Numar de 

autoturisme 

Numar de 

inmatriculare 

 

CANTITATE 

combustibil 

lunar/autoturism 

 ( litri) 

1 Directia de asistenta sociala  1 NT – 16 - WXZ 200 

  

 

 

 Prenume, nume                  Functia ocupata                                               Semnatura                    Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  
Directia Buget Prognoze-Financiar Contabil 

 10.11.2017 

 
Intocmit:Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 
Directia Buget Prognoze-Financiar Contabil 

 10.11.2017 
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Anexa 1 la HCL Nr………din………… 

 

SITUATIE privind consumul de combustibil lunar pentru  

autoturismele care deservesc activitatea proprie a Orasului Tirgu Neamt 

 

Nr.crt. Serviciul Numar de 

autoturisme 

Numar de 

inmatriculare 

 

CANTITATE 

combustibil 

lunar/autoturism 

 ( litri) 

1 Administratie 1 NT – 01 - WXZ 300 

1 NT – 12 - WXZ 200 

2 Serviciul public 

Politia locala 

1 NT – 13 - WXZ 200 

1 NT – 77 - WXZ 200 

3 Serviciul public 

Voluntari pentru 

situatii de urgenta 

 

1 NT – 18 - MAI 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Anexa 2 la HCL Nr………din………… 

 

SITUATIE privind consumul de combustibil lunar pentru 

 autoturismele institutiilor subordonate  Orasului Tirgu Neamt 

 

Nr.crt. Serviciul Numar de 

autoturisme 

Numar de 

inmatriculare 

 

CANTITATE 

combustibil 

lunar/autoturism 

 ( litri) 

1 Directia de 

asistenta sociala  

 

1 
NT – 16 - WXZ 

 

200 

  

 


