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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 19 din 01.04.2021 

 
Privind: aprobarea cotei de carburanți pentru autoturismele, autovehiculele, utilajele  și 

motoutilajele care fac parte din dotarea Primăriei comunei Ruginești și a Serviciului Voluntar 
Situații de Urgență, pentru anul 2021 

 
 

Primarul comunei Ruginesti, judeţul Vrancea, având în vedere; 
 

- Raportul de specialitate nr. 2089/18.03.2021; 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2674/01.04.2021; 
- prevederile art. 1 alin. 5 din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 
administrației publice și instituțiile publice; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- OUG nr. 226/2020 privind privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
- Legea responsabilităţii fiscal – bugetare nr. 69/2010; 
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 
Ruginesti, judeţul Vrancea, precum și a listei de investiţii pentru anul 2021. 
 

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h și p), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), 
art. 197, art. 198, art. 200, art. 243 alin. (1) lit. a), b), e), art. 255 din OUG nr.57/2019 Codul 
administrativ, propune urmatorul 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

      Art. 1. – Să se aprobe consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, autovehiculele, 
utilajele și motoutilajele din dotarea Primăriei comunei Ruginești, judeţul Vrancea și a Serviciului 
Voluntar Situații de Urgență, pe anul 2021, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezentul proiect. 
 
     Art. 2. – Toate consumurile de carburant vor fi justificate prin referate, foi de parcurs, foi de 

consum și alte documente justificative, conform legislaţiei în vigoare.  
 



     Art. 3. - Primarul comunei Ruginești, judeţul Vrancea va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
     Art. 4. - Secretarul general al comunei Ruginești, judeţul Vrancea, va comunica prezenta 

hotărâre, primarului comunei Ruginesti, judeţul Vrancea, compartimentului financiar-contabil 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginesti, precum şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Vrancea. 
 

Inițiator,                                                Avizat pentru legalitate,                                                                                           
Primar,                                                                                                          Secretar general, 

         Avram Ion                                                                                                          Tănase Nicoleta  
 

 
 

ANEXA NR. 1 la HCL nr.       
 

Stabilirea cotei de carburanți pentru autoturisme, autovehiculele, utilajele  și motoutilajele 
care fac parte din dotarea Primăriei comunei Ruginești și a Serviciului Voluntar Situații de 

Urgență, pentru anul 2021 
 
 
 

   TIP AUTO 

 

Nr. inmatriculare      Consum  

 benzina/motorina 

Autoturism 

Duster 

   VN-08-YWJ           250 litri/luna 

Tractor cu 

remorca 

    VN 117 Ruginesti           800 litri/luna 

Autoturism Dacia 

Logan  

VN – 07 - PZW           100 litri/luna 

Buldoexcavator    VN 224 Ruginești         1000 litri/luna 

UTV     VN 140 Ruginești            200 litri/an 

Drujba              200 litri/an 

Motocositori              200 litri/an 

 
 
 
 

 
             INIȚIATOR,                                                                                          ÎNTOCMIT 
                PRIMAR          VICEPRIMAR 
           AVRAM ION       NECULA PETRU 


