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EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburant
pentru mijloacele de transport și utilajele din dotarea Comunei Pîrteștii

de Jos, jud.Suceava

Având în vedere:
- Prevederile art.14 alin. (3),(4),(5), art.20 alin. 1 lit e) din Legea 273/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art 1 alin (5) din Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor

normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile
publice, cu modificările și completările ulterioare

potrivit cărora unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de
cheltuieli prin hotărâre de consiliu local și ținând cont că s-au achiziționat un
buldoexcavator și un autocamion iar comuna mai deține și alte utilaje, este necesară
o normare a consumului acestora care să țină seama de toți factorii care au influență
asupra consumului și să se stabilească unele limite maxime ale nivelului acestuia.

Factorii cei mai importanți care influențează consumul sunt caracteristicele
tehnice de consum ale utilajelor; mărimea parcursului și condițiile în care se
efectuează acesta, gradul de încărcare a utilajelor, condițiilor de anotimp, condiții de
exploatare, etc.

În acest sens, prin dispoziție, s-a stabilit o comisie care a efectuat probe
de lucru în teren și a estimat astfel un consum maxim de carburant pentru
mijloacele de transport și utilajele din dotarea Comunei Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Menționez că acest consum, în funcție de solicitări și/sau necesități,
poate fi depășit în unele perioade ale anului și , de asemenea, poate fi mai mic
decât cel estimat, în celelalte perioade.
Astfel considerăm că nu se consideră depășire la consumul de carburanți

normat pe mijloc de transport/utilaj consumul care, la nivelul anului, se încadrează în
limita consumului de combustibil normat stabilit și aprobat conform anexei.

Drept urmare propun analizarea Proiectului de hotărâre şi adoptarea
acestuia în forma prezentată
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