
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care 
deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și 

instituțiilor publice de subordonare locală  
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
148/CLM/22.03.2017, prin care se propune stabilirea consumului lunar de 
carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei 
Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare 
locală; 

- raportul comun nr. 7980/21.03.2017 al Direcției Finanțe Publice Locale și 
Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituțională; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare ale 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

-  prevederile art. 1, alin. (5) 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; 
          - prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată; 
  În temeiul art. 39, alin. (1) şi art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin (1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
  

Art.1.- Se stabileşte consumul lunar de carburanţi pentru  
autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului 
Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală conform 
anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din  aceasta.   

  Art.2.-   Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea. 

 
 
 
 
 



 
 
Art.3.-  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe 

Publice Locale și Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinstituțională, serviciile publice și instituțiile publice nominalizate 
în anexa la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile acesteia. 

Art.4.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea și 
publicitatea prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Daniel Lambru 

                               
 
 
 
 
                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 

                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                               Diana mariana Pavel                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 28 martie 2017   
Nr. 58 
 

 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 28 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 
abţinere şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
         



 

 
            ROMÂNIA 
      JUDEȚUL BUZĂU 
    MUNICIPIUL BUZĂU 
            - PRIMAR - 
 Nr. 148/CLM/22.03.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru 

autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, 
serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală  

 
 
     În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Buzău 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 Municipiului 
Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală. 
         Prin prevederile Legii nr. 258/03.11.2015 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 a consiliului local de a stabili 
normativele proprii de consum de carburanţi prin hotărâre a Consiliului Local, 
atât pentru autovehiculele care deservesc parcul auto propriu al Primăriei, 
serviciilor publice fără personalitate juridică, respectiv Direcția Evidența 
Persoanelor și Direcția Poliție Locală şi instituţiilor de subordonare locală cu 
personalitate juridică, respectiv: Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, 
Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău, Cantina de Ajutor Social, 
Centrul de Urgență de Zi și de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, 
Centrul de Recuperare, Reabilitare si Educație Specială, Complexul de Servicii 
Pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman.  
      Totodată, prin pct. 6 al Articolului unic din Legea nr. 258/03.11.2015, a 
fost abrogat pct. II din Anexa nr. 3 la O.G. nr. 80/2001, anexă în care erau 
reglementate normele privind consumul lunar de carburanţi pentru 
autoturismele care deserveau inclusiv consiliile locale ale municipiilor. Practic, 
odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 258/03.11.2015, consiliile locale îşi 
stabilesc, prin hotărâre cota maximă de carburant pentru autoturismele din 
dotare. 
         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 al Municipiului Buzău. 
        Un criteriu important avut în vedere a fost scopul şi specificul activităţilor 
fiecărei instituţii. 



    Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind 
stabilirea consumului lunar de carburanţi care deservesc parcul auto al 
Primăriei Municipiului Buzău, Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și 
instituțiilor publice de subordonare locală, cu rugămintea de a fi adoptat în 
forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-Serviciul Resurse Umane, Prognoză,  

Organizare, Cooperare Interinstituțională- 
                          -Direcția Finanțe Publice Locale- 

Nr. 7.980/21.03.2017 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru 

autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, 
serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală 

 
          Având în vedere: 
 prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

         Propunem aprobarea normativelor proprii de consum lunar de carburanţi 
pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului 
Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală, conform 
Anexei la proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens. 
         Consumurile lunare propuse au avut în vedere specificul, dinamica şi 
complexitatea activităţilor desfăşurate, precum şi necesitatea eficientizării 
întregii activităţi a autorităţii publice locale de la nivelul Municipiului Buzău. 

La data întrării în vigoare a prezentei propuneri orice altă dispoziție 
contrară se abrogă. 
        Luând în considerare cele prezentate mai sus, apreciem că proiectul de 
hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi care deservesc parcul 
auto privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele 
care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și 
instituțiilor publice de subordonare locală, a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, drept pentru care poate fi adoptat în forma 
prezentată. 
 
 
   Șef serviciu,                                                 Director Executiv, 
     Georgeta Cristea                                                            Rodica Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             
 

 ANEXĂ  
la Hotărârea nr. 58 din 28 martie 2017  

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Autovehicul/an fabricaţie Nr. 
înmatriculare 

Cota/litri/lună 

 PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI BUZĂU 

  

1. Dacia DUSTER / 2015 BZ-09-ABS 300  

2. Dacia DUSTER / 2015 BZ-09-ABU 300  

3. Dacia DUSTER / 2015 BZ-09-ABR 300  

4. Dacia DUSTER / 2015 BZ-09-ABW 300  

5. Daewoo NUBIRA II / 2006   BZ-06-XUB 300  

 DIRECȚIA EVIDENȚA 
PERSOANELOR 

  

1. Dacia LOGAN MCV / 2008 BZ-10-BAK 200 

 DIRECȚIA POLIȚIA 
LOCALĂ 

  

1. Dacia LOGAN / 2008 BZ-07-RPL 250 

2. Dacia LOGAN / 2008 BZ-84-KFG 250 
3. Dacia LOGAN / 2007 BZ-07-HRS 250 
4. Dacia LOGAN / 2006 BZ-06-YVO 250 
5. Dacia SD/LSDAF / LOGAN /2007 BZ-99-DIT 250 
6. Skoda SUPERB / 2012 BZ-10-PBZ 250 
7. Wolkswagen KOMBI / 2013 BZ-08-PBZ 350 

8. Wolkswagen KOMBI / 2013 BZ-09-PBZ 350 

 CENTRUL CULTURAL ALEXANDRU 
MARGHILOMAN 

  

1. Dacia 1307 / 2000 B-03-ZCF 125  

            DIRECTIA  DE  
 ASISTENTA SOCIALA 

  

1.   Dacia LOGAN / 2006 BZ-06-YVN 200 

 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL   

1. Dacia Dokker/2016 BZ-08-ZRP 200 

 CENTRUL DE URGENȚĂ DE ZI ȘI 
DE NOAPTE PENTRU PERSOANE 

ADULTE FĂRĂ ADĂPOST 

  

1. Dacia Logan / 2006 B-23-CUB 125  

 CENTRUL DE RECUPERARE. 
REABILITARE SI EDUCAȚIE 

SPECIALĂ 

  

1. Dacia Logan MCV / 2006   BZ-07-PFH 125  

  
COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU 

  



PERSOANE VÂRSTNICE 
ALEXANDRU MARGHILOMAN 

1. Dacia Solenza / 2005 BZ-70-CLM 125 

2. Dacia Furgon / 2004 BZ-60-CLM 125 
3. MI Renault / 2007 BZ-07-KGR 200 

 
 
 


