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HOTĂRÂREA NR. 26 / 2020 

privind aprobarea consumului lunar de carburanți 
 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, județul Harghita, întrunit la şedinţa ordinară 

din data de 26 martie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 95 /2020 emisă de primarul 

comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Sândominic nr. 1.628/2020, 

raportul de specialitate prezentată de consilierul contabil al Primăriei comunei 

Sândominic nr. 1.629/2020, precum și avizul Comisiei activități economico-financiare; 

 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.9/2020 privind aprobarea 

bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2020; 

 

În conformitate cu prevederile:  

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

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (5) al Ordononaței Guvernului privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art.129 alin (1)și (2), art.139 alin.1 şi art.196 alin.1 lit. „a” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă consumul lunar de carburanți al mijloacelor de transport auto aflate 

în dotarea Primăriei comunei Sândominic, având numere de înmatriculare – HR 05 WIB 

și HR 07-ZSA, în limita maximă de 300 litri/lună, conform tabelului de mai jos: 

 
Nr. 

crt. 

Autovehicul/marca Nr. de 

înmatriculare 

Cota/litri/lună Sensul Consum de 

combustibil 

mediu 

litri/100 km 

1. Autoturism Dacia 

Logan 

HR 05 WIB 150 l Miercurea-Ciuc-

Sândominic și 

retur, distanța 

parcursă 30 km 

6.00 l / 

motorină / 

100 km 
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2. Autoturism 

Volkswagen 

Touareg 

HR 07 ZSA 150 l Miercurea-Ciuc-

Sândominic și 

retur, distanța 

parcursă 30 km 

15.00 l / 

benzină / 100 

km 

 

Art.2. Pentru deplasări în străinătate se aprobă consumul de carburanți în funcție de 

necesarul de kilometri parcurși, iar justificarea acestora se va face prin documente de 

transport – foaie de transport și alte documente aferente acestora. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 

financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Sândominic, Compartimentului 

financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale, precum și Instituției 

Prefectului Județului Harghita, în vederea verificării legalității, și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul comunei www.domokos.ro. 

 

Sândominic, la 26 martie 2020 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

             Bodó Levente                        Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 


