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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

Priveste:  aprobarea  consumului  lunar de carburanti  pentru autoturismele aflate in   

dotarea serviciului public de interes local  Administratia  Domeniului Public  Alexandria 

 

 Conform  referatului nr. 1279/21.03.2018  intocmit de Administratia 

Domeniului  Public Alexandria  prin care solicita ca in baza   legislatiei in vigoare, 

respectiv Ordinului nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul  de 

combustibil si ulei pentru automobile, O.U.G. nr. 55/2010 privind unele masuri de 

reducere a cheltuielilor publice, O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata prin 

Legea nr. 258/2015 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 80/2001, conform 

articolului unic se prevede: “ Unitatile administrative – teritoriale stabilesc normativele 

proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonante prin hotarare 

a consiliului local, respectiv hotarare a consiliului judetean”, art. 3, punctul 2 din O.G. nr. 

27/2011 privind  transporturile  rutiere, sa se aprobe prin hotarare de consiliu local,  

consumul lunar de carburanti in limita  maxima de 125 litri/luna /autoturism, pentru 

autoturismele aflate in dotarea serviciului public de interes local  Administratia 

Domeniului Public  Alexandria. 

 

Propunerea  de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, conf. art. 36 , alin.6,  

pct. 19 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completariel ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare privind 

aprobarea  consumului lunar de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea 

serviciului public de interes local  Administratia Domeniului Public  Alexandria 

 

Fata de  aceste considerente, conform prevederilor art. 36  alin.  (1) si  (9), art. 

45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  propun adoptarea unei  hotarari de consiliul local 



privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea serviciului 

public de interes local  Administratia Domeniului Public  Alexandria 

Directia Economica  si Directia Juridic, Comercial din cadrul Primariei 

municipiului Alexandria vor intocmi raportul comun de specialitate care impreuna cu 

intreaga documentatie va fi prezentata Consiliului Local al municipiului Alexandria 

pentru dezbatere si aparobare. 
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