
 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr.  123 / 2019 

privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autoturismele 

 și utilajele aflate în patrimoniul orașului Geoagiu 

 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 121/17.09.2019, referatul de aprobare al Primarului 

Oraşului Geoagiu nr. 121/ 17.09.2019 prin care se propune aprobarea consumului mediu de 

carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în patrimoniul orașului Geoagiu, raportul 

Arhitectului Șef nr. 124 / 17.09.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

6586/24.09.2019, nr. 6592/24.09.2019 și nr. 6598/24.09.2019; 

Cunoscut fiind faptul că valorile consumului de carburant comunicate de fabricant sunt 

stabilite în urma verificărilor pe standul de proba și nu ca urmare a rulajului efectiv, astfel încât 

valorile consumului de carburant menționate în cartea tehnică sunt diferite de cele realizate în 

funcționare și reținând Procesul Verbal de stabilire a consumului mediu de carburanți și lubrifianți 

pentru autoturismele, utilajele și echipamentele aflate în patrimoniul orașului Geoagiu, întocmit de 

Comisia numită prin Dispoziția nr. 308/03.09.2019;  

În conformitate cu prevederile Cap. I, pct 3 – determinarea consumului mediu de combustibil 

din Normativul privind Consumul de combustibil și ulei pentru automobile aprobat prin Ordinului 

M.T.Tc nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru 

automobile, ale OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice, precum și ale art. 14 alin. (3), (4) și (5) și art. 20 alin. 

(1) lit. ”e” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”c” şi ale art. 139, alin. (3) lit. ”g” din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se stabilește consumul mediu de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în 

proprietatea privată a orașului Geoagiu, astfel: 

Nr. 

crt. 

Denumire Nr. 

înmatriculare 

Combustibil Consum mediu 

1 Autoturism Dacia 

Duster 

HD 09 VFJ Motorină 8 l /100 km 

2 Autoutilitară Dacia 

Logan 

HD 09 FZE Benzină 8 l /100 km 

3 Autoturism Dacia 

Logan 

HD 26 POG Motorină 6 l / 100 km 

4 Autoturism Honda 

Civic 

HD 28 AOM Benzină 8 l / 100 km 

5 Tractor cu cabina 2 uși 

+ remorca 

HD 06 HBI 

HD 07 FMY 

Motorină 6 l /oră 

6 Autoutilitară IVECO 

Daily 

HD 11 AOE Motorină 14 l / oră 

7 Motofierăstrău gard 

viu Husqvarna (1 buc) 

 Benzină Carburant 0,93 l/ oră 

Ulei pentru amestec 0,04 l ulei/ 1 l 

benzină 

8 Motocositoare 

Husqvarna (5 buc) 

 Benzină Carburant 0,86 l/ oră 

Ulei pentru amestec 0,04 l ulei/ 1 l 

benzină 
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9 Fierăstrău cu lanț 

Husqvarna (1 buc) 

 Benzină Carburant 0,93 l/ oră 

Ulei pentru amestec 0,04 l ulei/ 1 l 

benzină 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 3.    Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; Compartimentului contabilitate, Compartimentului 

Administrativ și deservire. 

 

Geoagiu, 25.09.2019 

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

              Ing. Mariș Simion                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

 

 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 


