
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU  MUREŞ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  277 

din 20 septembrie  2018 

privind aprobarea numărului de autoturisme și a normativelor proprii de cheltuieli la 

carburantul auto necesar desfășurării activității Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Tîrgu-Mures, precum și activităților specifice   

 

 

 

 Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în ședință ordinară de lucru, 

Văzând expunerea de motive nr. 53464/17.09.2018, prezentată de către Serviciul Logistică 

din cadrul Direcției proiecte cu finanțare europeană și  resurse umane, prin care se propune 

stabilirea numărului maxim de autoturisme și a normativelor proprii de cheltuieli la carburantul auto 

necesar desfășurării activității Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu- Mures, 

precum și activităților specifice, 

Având în vedere prevederile: 

►Ordonanței nr. 80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările la zi, 

►Ordonanța nr. 16/29.08.2018 pentru modificarea și completarea OG nr. 80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile 

publice, 

►Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

►Legii nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

►O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 45 alin. 1) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1. Se aprobă numărul de 5 autoturisme  pentru desfășurarea activității Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Tirgu Mures, fiecare cu un consum lunar de carburant de 

maxim 450 litri/autoturism. 

Art. 2. Se aprobă numărul de autoturisme şi consumul lunar maxim de carburant/autoturism 

pentru activitățile specifice, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Nu se consideră depășire la consumul de carburanți normat pe autoturism, consumul 

care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de combustibil normat stabilit și aprobat, 

conform articolului 1, precum și anexei menționate la art. 2. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă. 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul logistică, Direcția economică și 

compartimentele cu activități specifice. 

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. „e”, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituția Prefectului și art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 



Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: 

●Primarului municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția proiecte cu finanțare europeană si 

resurse umane. 

●Direcției economice și serviciilor cuprinse în anexa 1. 

●Se va publica pe site-ul instituției. 
 

 

                                                                                                                                      

Preşedinte de şedinţă, 

                                               dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

 

             Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

       director executiv D. J.C.A.A.P.L                

           Cătană Dianora Monica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local 

nr.______/_______2018 

Nr. 

Crt. 

Activitate specifică Număr maxim de 

autoturisme 

Limita maximă de consum  

în litri/lună/autoturism 

1. Aparatul de specialitate al Primarului  5 450 

2. Serviciul public administrarea serelor, 

parcurilor și zonelor verzi 

12 250 

3. Serviciul public administrația 

domeniului public 

13 300 

4 Serviciul public de utilități municipal 6 480 

5. Serviciul public administrația 

complexului de agrement ”Mureșul” 

5 250 

6. Serviciul public administrația Grădinii 

zoologice 

6 250 

7. Serviciul public comunitar local de 

evidență a persoanelor 

2 250 

8. Serviciul public administrația creșelor 3 150 

9. Serviciul voluntar pentru situații de 

urgență 

2 100 

10. Direcția de asistență socială 6 250 

11. Direcția poliția locală 25 450 

12. Directia scoli  5 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


