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privind stabilirea consumului mediu de carburant 

pentru utilaj tractor cu atașamente din dotarea proprie 

 

 

 Consiliul Local al comunei Călărași, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara  

  

Avand in vedere prevederile : 

 

1. Referat de specialitate-notă de fundamentare nr. 5642/11.11.2021 al 

compartimentului de specialitate 

2. Referat de sustinere initiator primar nr.5623/11.11.2021 

3. art. 1 alin. 5 din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, modificata si 

completata prin Legea nr. 258/2015,  

4. art. 14 alin. 3 si 4, precum si art. 20 alin. 1 lit. e din Legea nr. 273/2006, legea 

finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

5. avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 

 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) coroborat cu art.129 alin.7 lit.n, p din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLĂRAȘI ADOPTĂ PREZENTA 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 (1) Se stabilesc consumurile medii de carburant pentru  utilaj tractor DEUTZ-FAHR 

din dotarea proprie, cu atașamente,   potrivit specificațiilor tehnice, astfel: un consum mediu 

de 5 l motorină/h, 750 l/lună, 9000 l/an care se aplică pentru exploatarea in regim normal a 

acestuia.  

           (2) Consumul mediu de carburant-motorină reprezinta cantitatea maximă admisă a fi 

consumata de utilajul tractor pentru parcursul efectuat in conditii normale de exploatare. 

Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei 

Călărași prin compartimentele de specialitate din cadrul Primariei comunei Călărași. 

Art. 3 – Comunicarea prezentei hotarari si aducerea la cunostinta publica se fac de catre 

secretarul general al comunei Călărași. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA                                               CONTRASEMNEAZĂ 

CONSILIER LOCAL                                                                 Secretar general 

Mădălina –Cristina DUȚU                                                 Ofelia Nastasia BONDA 

 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu …11….. voturi “ pentru “ ( din cei 11 consilieri la vot au 

fost prezenti …11…. ),” impotriva”…0……,” abtineri”……0….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


