
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local  

Municipal nr. 58 din 28.03.2017 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 

ordinară;                     
Având în vedere:   
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 213/CLM/11.07.2018, prin care se propune completarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea 
consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul 
auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice 
de subordonare locală; 

- raportul nr. 19.804/11.07.2018 al Serviciului Administrativ 
Gospodăresc;  

- raportul nr. 19.814/11.07.2018 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri 
şi Cheltuieli; 

- avizul comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- Hotărârea Comitetului Director al Sport Club Municipal GLORIA Buzău 
nr. 10 din 29.05.2018, pct. 8; 
  - prevederile art. 1, alin. (5) din 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 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată; 
   În temeiul 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 aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
Municipal nr. 58 din 28.03.2018 privind stabilirea consumului lunar de 
carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei 
Municipiului Buzău, serviciilor publice şi instituţiilor publice de subordonare 
locală după cum urmează: 
 



 

Nr. 
Crt. 

Autovehicul / an de fabricaţie 
Nr. de 
înmatriculare 

Cotă /litri/luna 

SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU 

1. Dacia DUSTER / 2017 BZ- 21- SCM 300 

2. 
Dacia DOKKER LAUREATE/ 
2017 

BZ – 22 - SCM 300 

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

aplicabilitatea.  
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Buget, 

Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Serviciului Administrativ Gospodăresc, precum 
şi Sport Club Municipal GLORIA Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.                         
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Maria Ionescu 

 
 
 
 
 
 

       CONTRASEMNEAZĂ:                                                                     
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

             Eduard Pistol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 27 iulie 2018 
Nr. 164 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședinţa din data de 27 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 
45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 21 
voturi pentru, --- abţineri și --- vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri 
în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă. 



   ROMÂNIA     
      JUDEŢUL BUZĂU   
    MUNICIPIUL BUZĂU            
     - PRIMAR - 
 Nr. 213/CLM/11.07.2018 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28.03.2017 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 şi instituţiilor publice de subordonare 
locală. Astfel, prin anexa 5 la Hotărârea nr. 354 din 18 decembrie 2017 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău- lista serviciilor publice de interes local 
al Municipiului Buzău s-a aprobat ca Sport Club Municipal Gloria Buzău să 
facă parte din aceste servicii publice de interes local.  
       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 carburant prin hotărâre a Consiliului 
Local, atât pentru autovehicule care deservesc parcul auto propriu al 
Primăriei, serviciilor publice fară personalitate juridică şi instituţiilor de 
subordonare locală cu personalitate juridică, respectiv Sport Club Municipal 
Gloria Buzău. 
         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, anexa în care erau 
reglementate normele privind consumul lunar de carburant pentru 
autoturismele care deserveau inclusiv consiliile locale ale municipiilor şi 
instituţiilor subordonate acestora. Practic, odată cu intrarea in vigoare a Legii 
nr. 258/03.11.2015, consiliile locale îşi stabilesc, prin hotărâre, cota maximă 
de carburant pentru autoturismele din dotare.  
 
 



         Propunerea  de completare a anexei la Hotărârea nr. 58/ 28.03.2017 a 
Consiliului Local Muncipal Buzău, s-a fundamentat atât pe vechile normative 
existente şi aplicabile până la intrarea în vigoare a modificărilor O.G. nr. 
80/2001 cât şi prin consultarea normativelor altor cluburi sportive din ţară.  
     Un criteriu important avut în vedere a fost scopul şi specificul 
activităţilor sportive, deplasările la competiţii în arealul de desfăşurare al 
acestora stabilite de Federaţiile Române pe ramura de sport la care Sport 
Club Municipal Gloria Buzău este afiliată.  
        Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind 
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28 
martie 2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru 
autovehiculele care deservesc Sport Club Municipal Gloria Buzău. 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Serviciul Administrativ Gospodăresc 

Nr. 19.804/11.07.2018 
 
 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28.03.2017 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 propunerile solicitate de SCMG Buzău prin care cer 
alocarea a 300 litri combustibil lunar pentru fiecare din cele 2 autovehicule din 
parcul auto propriu (Dacia Dokker DZ - 22 - SCM şi Dacia Duster BZ – 21 -
SCM), consinder că 220 de litri carburant lunar pentru fiecare autovehicul 
este suficient pentru a acoperii nevoiele clubului. Cota stabilită are la bază 
motivarea prezentată de club prin care ei fac lunar deplasări în limita a 3000 
km şi un consum aproximativ 7.5 litri  la 100 de kilometri parcurşi. 

În cazul în care cota alocată nu este suficientă se va veni cu dovezi, 
respectiv cu foi de parcurs, prin care se va mării cota în limita maximă admisă 
de lege (300 litri lunar pentru fiecare autovehicul).  
 
 

Şef Serviciu Administrativ, 
Ştefan Oprea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 

DIRECTIA ECONOMICA 
SERVICIUL BUGET, EVIDENTA VENITURI SI CHELTUIELI 

Nr. 19.814/11.07.2018 
 
 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării Anexei la 

Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28.03.2017 privind 
stabilirea consumului lunar de carburanti pentru aurovehiculele care 

deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice 
şi institutiilor publice de subordonare locală 

 
 

    

 

               În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului  nr. 
80/2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  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. 
            În acest sens Sport Club Municipal Gloria Buzău a solicitat aprobarea 
unui consum lunar de 300 litri/luna pentru fiecare mijloc de transport din 
dotare, ca urmare a  Hotărârii nr. 10/29.05.2018 a conducerii institutiei, 
reprezentată de Comitetul Director, motivat de necesitatea parcurgerii unor 
distanţe apreciabile în cadrul competiţiilor sportive la care participă clubul. 

 
 

 
Sef serviciu buget, 

evidenta venituri si cheltuieli 
Amalia Gâlcă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG/11.07.2018 


