
 

 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 8/2019 
privind aprobarea consumului mediu de carburanți și a normativelor de carburanți 

pentru autoturismele și utilajele aflate în patrimonial comunei Vetiș 
 
 

             Consiliul local al comunei Vetiș, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
30.01.2019, 
             Luând în dezbatere : 
             Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Vetiş nr. 814 din 24 ianuarie 2019 prin 
care se propune consiliului local al comunei Vetiș stabilirea unui consum mediu de carburant și a 
normativelor de consum de carburanți, conform O.M.T. nr.14/1982 pentru aprobarea normativului 
privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile, pentru autoturismele și utilajele aflate în 
patrimonial comunei Vetiș, după cum urmează : 
         1.  Autoturism Dacia Logan, SM-10-CLV; 
         2.  Buldoescavator JCB; 
         3.  Autospecială pentru stins incendii; 
         4.  Tractor agricol tip Belarus; 
         5.  Autoutilitară Dacia Duster, SM-16-CLV; 
         6.  Autoturism Scoda Octavia, SM-17-CLV; 
          Având în vedere raportul Comisiei de specialitate economico-financiară, învățământ, culte și 
activități social-culturale de pe lângă consiliului local Vetiș nr.1231 din 30.01.2019; 
          Ţinând seama de raportul Biroului buget, contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii 
publice nr. 202 din 09.01.2019; 
           În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și institutiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
            În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3), (4) și (5) și art.20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale  O.M.T. 
nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile; 
            În baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
            În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001  Legea privind 
administraţia public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
            Adoptă următoarea : 
 

 H O T Ă R Â R E : 
 

           Art. 1   (1) Se stabileşte consumul mediu de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate 
în dotarea primăriei, astfel : 
 
 
 



 
Nr. 
crt
. 

 
 

Sensul – încărcătura. 

 
Viteza medie 
de deplasare 

Consum combustibil 

Efectiv 
litri  

comb. 

Mediu 
litri/100 
km sau 
litri/oră 

 
 
1 

1. Autoturism Dacia Logan, SM-10-CLV, 
- Deplasare Vetiș- Satu Mare și retur. Distanța 
parcursă 20 km. Categoria drum K. 1 km = 1 km 
efectiv.  

 
70 km/oră 

 
1,7 litri 
benzină 

 

 
8,5 litri 

benzină/ 
100 km. 

 
 
2 
 
 
3 
 

           
4 

 
 
5 

2. Buldoescavator JCB. 
 
- Deplasare la locul de intervenție. Distanța medie 
dus – întors 14 km. (Decebal și Oar) 
Timp de deplasare 33,5 minute. 
- Lucrat cu tocător vegetație. Timp de lucru 1 ore. 
- Lucrat cu cupa din spate, săpat groapă, șanț, 
încărcat- transportat, depozitat materiale solide etc. 
Timp de lucru 1 ore. 
- Lucrat cu cupa din față, deszăpezire, nivelat 
pământ, moloz, încărcat- transportat, depozitat 
materile solide, etc. Timp de lucru 1 ore. 

213,5 min. 
 

25 km/oră 
 
 

Distanța 
medie de 

lucru 
Distanța 
medie de 

lucru 10 m. 
Distanța 
medie de 

lucru 10 m. 

27,8 litri 
motorină 
4,1 litri 

motorină 
 

7,5 litri 
motorină 

 
6,2 litri 

motorină 
 

10,0 litri 
motorină 

7,81 litri 
motorină/

h 
7,3 litri 

motorină/ 
oră 

7,5 litri 
motorină/ 

oră 
6,2 litri 

motorină/ 
oră 

10,0 litri 
motorină/ 

oră 

 
    
6 

 

3. Mașină PSI. 
- Intervenție accidente, reparații, întreținere, 
verificare, rodaje, etc.Timp de lucru 1 ore. 

1 ore 
30 km/oră 

9 litri 
motorină 

9 litri 
motorină/

oră 

 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 

 
10 

4. Tractor agricol Belarus 
 
- Deplasare la locul de intervenție. Distanța medie 
dus – întors 14 km. (Decebal și Oar) 
Timp de deplasare 28,0 minute. 
- Lucrat cu Vidanja, încărcat – transportat- descărcat 
. Distanța medie 5 km. 
Timp de lucru 1 ore. 
- Lucrat cu remorca agricolă încărcat – transportat- 
descărcat, împrăștiat sare, etc. Distanța medie 5 km. 
Timp de lucru 1 ore. 
- Lucrat cu cositoare de șanțuri. Timp de lucru 1 ore. 

208,0 min. 
 

30 km/oră 
 
 

Distanța 
medie de 

lucru 5 km. 
Distanța 
medie de 

lucru 5 km. 

25,9 litri 
motorină 
3,3 litri 

motorină 
 

7,3 litri 
motorină 

 
7,5 litri 

motorină 
 

7,8 litri 
motorină 

7,47 litri 
motorină/

h 
7,1 litri 

motorină/ 
oră 

7,3 litri 
motorină/ 

oră 
7,5 litri 

motorină/ 
oră 

7,8 litri 
motorină/

h 

 
 

11 

5. Autoutilitară Dacia Duster SM–16-CLV 
-Deplasare Vetiș- Satu Mare și retur. Distanța 
parcursă 20 km. Categoria drum K. 1 km = 1 km 
efectiv. 

 
 

70 km/oră 

 
1,4 litri 

motorină 

 
7,5 litri 

motorină/ 
100 km. 

 
 

12 

6. Autoturism Școda Octavia SM-17-CLV 
-Deplasare Vetiș- Satu Mare și retur. Distanța 
parcursă 20 km. Categoria drum K. 1 km = 1 km 
efectiv. 

 
70 km/oră 

 
1,6 litri 
benzină 

 
7,9 litri 

benzină/ 
100 km. 



 
          (2) Consumul mediu de carburanți reprezintă cantitatea maximă a fi consumată pe parcursul 
efectuat în condiţii normale de exploatare. Pentru sezonul de iarnă (noiembrie-martie) consumul 
mediu se poate majora cu până la 30 %.  
 
         Art. 2   Se stabileşte normativul de consum de carburanți,  cantitatea maximă a fi consumată 
ca medie lunară pe an, pentru autoturismele și utilajele aflate în dotarea primăriei, astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirevehicul/utilaj Consum maxim 
litri/lună/vehicul 

1 Autoturism Dacia Logan, SM-10-CLV. 
 

100  litri / lună 

2 Autoutilitară Dacia Duster, SM -16 -CLV 
 

100  litri / lună 

3 AutoturismScoda Octavia, SM-17-CLV 
 

  80  litri / lună 

4 Buldoescavator JCB 
 

Funcție de nr. de ore de 
funcționare la intervenții 

5 Autoutilitară de stinsincendiu 
 

Funcție de nr. de ore de 
funcționare la intervenții 

6 Tractor agricol tip Belarus. 
 

Funcție de nr. de ore de 
funcționare la intervenții 

 
      Art. 3  Pentru deplasări în delegaţie în ţară şi străinătate se aprobă suplimentar consumul de 
carburanţi necesari,  în raport de km parcurși şi consumul normat de carburanţi/tipul de autovehicul 
înscris în norma de consum/100 km. Justificarea se va face prin Ordinul de deplasare și Foaia da 
parcurs. 
     Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Vetiș, prin 
compartimentele de specialitate . 
     Art. 5  Prezenta hotărâre va fi comunicată:  
-     Biroului Buget Contabilitate și achiziții publice; 
-     Primarului comunei Vetiș și 
-     Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare.                                    
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
            RUSNEAC GHEORGHE                                                 Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                    ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificatăşicompletată. 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 2,Voturi pentru-13Voturiîmpotrivă- 
0   Abţineri-0 


