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HOTÂRARE Nr.23/27.05.2021 

privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei Fântânele, județul Constanța și 

limita maximă  de cheltuieli pentru acțiuni de protocol 

 

Consiliul Local al comunei Fântânele, județul Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de  27.05.2021, 

având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei Fântânele, 

județul Constanța și limita maximă  de cheltuieli pentru acțiuni de protocol; 

- Referatul de aprobare nr.1885 /19.05.2021  al viceprimarului comunei Fântânele, județul Constanța,  

       domnul consilier local Adrian Bunea; 

- Raportul  de specialitate al Compartimentului  financiar contabil   din cadrul aparatului de  specialitate  

al Primarului  comunei Fântânele, județul Constanța, înregistrat sub nr. 1884/19.05.2021; 

- Avizul Comisiei de specialitate: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și 

urbanism a Consiliului Local al comunei Fântânele, județul Constanța; 

- Avizul Comisiei de specialitate: Protecție mediu și turism, Juridică și de disciplină a Consiliului Local al comunei 

Fântânele, județul Constanța; 

- Prevederile O.G. nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru      

       autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

- Prevederile art. 76 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare și cele ale 

art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și alin.(2), art.138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția României,      

       republicată; 

-     Dispozițiile art.139 alin.(3) coroborat cu art. 5  lit cc) din O.U.G.  nr. 57/2019; 

-     Dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

         În temeiul prevederilor  art. 129 alin.(2) lit b), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se stabilește și se aprobă normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru 

autovehiculele și bunurile(utilaj, mijloc fix, etc), aflate in dotarea Primariei comunei Fântânele, județul Constanța, conform 

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se stabilește și se aprobă  limita maximă de cheltuieli pentru acțiuni de protocol  conform anexei nr. 2 care 

face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului Constanța, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire, precum și în vederea 

asigurării publicității prin publicare în Monitorul Oficial al Comunei și prin afișare pe site-ul Primăriei Comunei Fântânele,  

județul Constanța. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11___ voturi pentru, __0__ voturi împotriva și __0__ abțineri. 
 

 
PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                             
                      Contrasemnează: 

          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
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   Anexa nr. 1 la H.C.L.Fântânele nr.23/27.05.2021 
 

 
Consumul lunar de carburanți pentru vehiculele și bunurile(utilaje, mijloace fixe , obiecte de 

inventar, etc)  aflate în dotarea Primariei comunei Fântânele, județul Constanța 
 

 

 
Nr. Crt. 

 
Tip autovehicul 

Nr.de 
înmatriculare 

Limita maximă 
(litri/lună) 

1 DACIA  LOGAN CT 10 NOW 400 

2 MICROBUZ OPEL MOVANO CT 10 YPS 400 

3 MICROBUZ VOLKSWAGEN CT 10 FNT 400 

      

Nr. Crt.  Denumire bun 

(alt tip de autovehicul, utilaj, mijloc fix, obiect de inventar, 

etc) 

Numar unități Limita maximă 

(litri/lună) 

1. Buldoexcavator TEREX 820 1 700 

2. Autogunoieră RENAULT 1 500 

3. Tractor EUROPARD 1 350 

4. Autocisternă cu pompă de presiune 1 250 

5. Generator curent * 6 150 

6. Generator sudură 1 100 

7. Motocositoare* 4 30 

8. Atomizor* 2 30 

9 Motopompă( RURIS, HONDA)* 2 60 

10. Tractor tuns gazon 1 60 

11. Mașinî tuns gazon 1 40 

12. Motosapă ENERGO 1 30 

*Pentru  bunurile de la nr.crt. 2, 7, 8 si 9 consumul este/ unitate 
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                                                                         Anexa nr. 2 la H.C.L.Fântânele nr.23/27.05.2021 
 

 
 

Limita maximă de cheltuieli pentru  acțiuni de protocol 
 

 

Normative de cheltuieli Unitatea de măsură Limita maximă 

I.Organizarea de mese oficiale: 
Limite valorice pentru mese oficiale organizate de primar 

 
lei/persoană/zi 

 
50 

II.Alte cheltuieli: 
Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii, inclusiv materialele consumabile 
de unică folosință, aferente(farfurii, tacâmuri, pahare, șervețele, etc.)  
oferite în timpul conferinţelor sau al şedinţelor de orice tip 

lei/persoană/zi 15 

III. Alte prevederi: 
Fondul la dispoziția primarului pentru aparatul propriu.* 
*Din acest fond se efectuează cheltuieli de tratații în limita sumei de 
10 lei/invitat/zi 

 
lei/salariat din 

aparatul propriu/zi 

 
15 
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