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JUDEŢUL BOTOSANI 
 
 
 
 
 

HOTARARE 
privind  stabilirea consumului mediu de combustibil pentru Autobasculantă MAN TGM şi Autoturism 

DACIA DUSTER aflate în dotarea şi patrimoniul Primăriei comunei Unțeni 

Consiliul local al comunei Unteni, judetul Botosani; 
analizând raportul de specialitate nr.941/2022 din cadrul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului propriu de specialitate al primarului; 
 având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 942/2022 al viceprimarului comunei Unţeni si rapoartele de avizare ale: 
 - comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
 - comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
 - comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie 
socială, protecţie copii, tineret şi sport,  
 în baza prevederilor art.14 alin.(3), (4), (5), art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.T. nr.14/1982 pentru aprobarea 

normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile precum și ale O.G. nr. 80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 în temeiul art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

hotărăşte: 
            

Art.1 – (1) Se stabileşte consumul mediu de carburant pentru exploatarea în regim normal, pentru 
Autobasculantă MAN TGM  şi Autoturismul DACIA DUSTER, astfel: 

a) pentru Autoturismul DACIA DUSTER – 7 litri de motorină/100 km şi 1,8 litri adblue/1000 km; 
b) pentru Autobasculantă MAN TGM – 56 litri de motorină/100 km şi 10 litri adblue/100 km; 
c) pentru motoraşul auxiliar montat pe sărăriţă - 3 litri motorină/1oră de funcţionare. 

           (2) Consumul mediu de combustibil reprezinta cantitatea maxima admisă a fi consumată de 
autovehicule in conditii normale de functionare.  
           (3) Pentru sezonul de iarnă (1 noiembrie-31 martie), consumul mediu se majorează cu 15%.  In 
functie de conditiile climaterice aplicarea normelor de iarnă se poate face si in afara perioadei mentionate, cu 
aprobarea ordonatorului principal de credite. 
            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei Unţeni, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Unţeni, Instituției Prefectului - Județul Botosani — în 
vederea exercitării controlului de legalitate și va fi afișată pe site-ul primăriei www.primariaunteni.ro. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 
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