
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTII DIN VALE 

CONSILIUL LOCAL  

 

-HOTARARE- 

Privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru  microbuzul scolar , 

autoturismul , buldoexcavatorul si tractorul John Deere  

 

 
Consiliul local al comunei Costestii din Vale ,, judetul Dambovita , intrunit in sedinta extraordinara , in 

data de 31.08.2021 ; 

     Avand in vedere : 

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Costestii 

din Vale ; 
Ordonanta Guvernului nr. 80 / 30.08.2001 , privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritatile administratiei publice si institutiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare , 

respectiv art.1 , alin. (5) ; 

Prevederile art. 14 , alin. (3) , (4) , (5) , art. 20 , alin. (1) , lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale , cu modificarile si compoletarile ulterioare , ale O.M.T. nr. 14/1982 pentru aprobarea 

normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ; 

Prevederile art. 129 , alin. (2) lit. d) si art. 139 , alin.(1) din OUG nr. 57 / 2019 , privind Codul 

Administrativ ; 
 

-HOTARASTE- 

 

 
     Art.1. – (1) Se aproba un consum zilnic de 10 litri motorina / zi , respectiv 210 litri motorina/luna 

pentru microbuzul scolar marca FIAT DUCATO număr de identificare  ZFA25000001515342 , din 

dotarea comunei Costestii din Vale , pentru transportul elevilor din comuna.  
(2) – Se aproba un consum de carburant , pentru anul 2021 , dupa cum urmeaza : 

 

- CIELO  - DB-59-MAI          - 220 Litri/luna ; 

- BULDOEXCAVATOR        - 400 Litri/luna ; 

- TRACTOR JOHN DEERE  - 400 Litri/luna , respectiv 4800 litri/an  

 

     Art.2. – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari , se obliga Managerul de Transport 

– Ing. Marin Rares Florin .  

     Art.3. – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se obliga primarul  

comunei Costestii din Vale , compartimentul Financiar - contabilitate , iar cu comunicarea acesteia secretarul 

Consiliului local . 
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