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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA 42/2019 

privind  determinarea consumului specific de carburanți –lubrifianți, în 
diferite faze de lucrări în cazul utilajului: tractor SOLIS cu remorcă, 
accesorizat cu lamă de dezăpezire și sărăriță, aflat în dotarea Primăriei 
Bogdand 
 
 

Consiliul local al comunei Bogdand , judeţul Satu Mare întrunit în şedinţa 
ordinară la data de 29.10.2019;  

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 2651/22.10.2019 la Proiectul de hotărâre privind  

determinarea consumului specific de carburanți –lubrifianți, în diferite faze de lucrări 
în cazul utilajului: tractor SOLIS cu remorcă, accesorizat cu lamă de dezăpezire și 
sărăriță, aflat în dotarea Primăriei Bogdand; 

-Raportul de specialitate nr.2652/22.10.2019 întocmit de domnul Kallay 
Sandor –viceprimarul comunei Bogdand şi raportul comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei Bogdand; 

- nota de fundamentare nr. 2653/22.10.2019 
 -prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice , cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile Ordinului nr.14/1982 al Ministerului 
Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pentru aprobarea normativului privind consumul 
de combustibil si ulei pentru automobile ; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1.– (1) Se aprobă consumul mediu de carburant pentru tractor SOLIS cu 
remorcă, accesorizat cu lamă de dezăpezire și sărăriță, aflat în dotarea Primăriei 
Bogdand judeţul Satu Mare , 6 litri/ora. 

Art.2. -Toate consumurile de carburant vor fi justificate prin documente , 
conform legislaţiei în vigoare.  

Art.3.- Primarul comunei Bogdand , judeţul Satu Mare va asigura  aducerea  
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se comunică: 
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- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;  
- Compartiemntului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Bogdand; 

 
 
 

Adoptată în şedinţa ordinară din   29.10.2019. 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează: 
  CÂMPAN DORIN                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
 -consilier local-                Temian Simona 
 
 
 
 
 
L.S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11; 
Nr.total consilieri absenţi: 0 ; 
Voturi pentru: 11; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 
 

 
 


