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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismul 

DACIA DUSTER – SV 15 XSA 
 
 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 26146/18.11.2021; 
 - referatul Serviciului financiar contabilitate înregistrat sub nr. 26145/18.11.2021; 

În temeiul prevederilor art. 5, alin. 1 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

       În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(1), art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

               Art.1. Se aprobă consumul maxim lunar de carburanţi pentru autoturismul 
DACIA DUSTER – SV 15 XSA, respectiv 125 l/lună. 
              Art.2.  Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi 

pentru autoturismul DACIA DUSTER – SV 15 XSA 
 

  

 

 
  Primăria municipiului Fălticeni a achiziţionat în luna august 2021, prin Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, un autoturism marca DACIA DUSTER. 

 Potrivit referatului întocmit de către Serviciul Financiar - contabilitate înregistrat sub 

nr. 26145/18.11.2021, pentru a plafona consumul şi a fi asigurată încadrarea în creditele 

bugetare, este necesară stabilirea unei limite maxime a consumului lunar, în conformitate 

cu prevederile O.G. nr. 80/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Având în vedere cele expuse propun spre analiză şi aprobare consiliului local 

proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru 

autoturismul DACIA DUSTER – SV 15 XSA de 125 l/lună. 

 

 

PRIMAR, 
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


