
R O M A N I A         

JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NIMIGEA       

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru utilajul UNIMOG MERCEDES 

BENZ aflat în dotarea Primăriei comunei  NIMIGEA  

 

 

Având in 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; 

Având in vedere prevederile Ordinului nr.14/1982 al Ministerului Transporturilor şi 

Telecomunicaţiilor pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru 

automobile ; 

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Expunerea de motive prezentata de primarul comunei înregistrat sub nr. 17/31.01.2020 

Raportul comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, înregistrat sub nr.18/31.01.2020 

Raportul comisiei pentru administraţie publica locala, juridic, apărarea ordinei publice, 

respectarea drepturilor omului si a minorităţilor, înregistrat sub nr.19/31.01.2020 

Raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate, protecţie socială, protecţia mediului, activităţi 

social-culturale, amenajarea teritoriului si urbanism nr.20/31.01.2020 

, În baza art. 139 alin. 1, alin. 2,  196 alin. 1, lit.  a, art. 243 alin. 1 lit. a din Ordonanţă 

de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

Art.1. – Se aprobă consumul mediu de carburant pentru utilajul UNIMOG MERCEDES 

BENZ aflat în dotarea Primăriei comunei  NIMIGEA , după cum urmează : 

- UNIMOG MERCEDES BENZ – consum 20 l /100 km 

        – consum 6 l/oră de funcționare 

Art.2. – Toate consumurile de carburant vor fi justificate prin documente, conform 

legislaţiei în vigoare.  

Art.3. - Primarul comunei NIMIGEA , va asigura  aducerea  la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri prin compartimentul SVSU. 

Art.4. - Secretarul comunei NIMIGEA, va comunica un exemplar din prezenta hotărâre, 

primarului comunei NIMIGEA, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei NIMIGEA, compartimentul SVSU precum şi Instituţiei 

Prefectului Bistrița-Năsăud. 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” si  0  

„abţineri”din 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 în funcţie. 
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