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HOTĂRÂREA Nr.32  din 31 martie 2017 
privind aprobarea privind aprobarea cotei de combustibil 

 pentru utilajele  si autoturismul  proprietatea Comunei Socodor 
 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 908/24.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 909/24.03.2017 întocmit de către compartimentele contabilitate  

din cadrul Primăriei Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile art. 5 alin.(1)  din  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor nomative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Votul exprimat în unanimitate ”pentru” de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă 

din cei 11 în funcţie. 

             În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1),  art. 45 alin. (1), art.115 alin. (1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1:(1) Se aprobă cota de combustibil pentru utilajele si autoturismul proprietatea 

Comunei Socodor, conform tabelului: 

Nr. 

Crt. 
Marca și tipul 

Nr. 

înmatriculare 

Consum 

mediu/litri/100 

km/oră de 

funcționare 

Limita maximă 

litri/lună/vehicul (sau conform 

Ordonanței nr. 80/2001 

modificată în anul 2011) 

1 Autoturism AR 10 SOC 7,5 litri/100 km 250 litri motorina/luna 

2 Tractor U650 AR 01 BFG 5,5 litri / ora 200 litri motorina/luna 

3 Tractor Belarus AR 12 SOC 6,5 litri / ora 300 litri motorina/luna 

4 Multifunctional   

Wille 

Socodor nr. 52 7,5 litri / ora 280 litri motorina/luna 

5 Autogunoiara 

Renault 

AR 11 SOC 6  litri/ora 820 litri motorina/luna 

6 Tractoras Viking - 1,5 litri/ora 144 litri benzina/luna 

7 Masina de tuns 

iarba Viking 

- 0,5 litri/ora 30 litri benzina/luna 

8 Masina tuns iarba 

Sthil 

- 0,5 litri/oră 36 litri benzina/luna 

9 Masina de tuns 

gard viu Sthil 

- 0,3 litri/ora 7,2 litri benzina/luna 

10 Atomizor Sthil - 0,8 litri/ora 20 litri benzina/luna 
 

(2) În cazuri speciale, cum ar fi situaţiile de urgenţă, cotele de combustibil prevăzute la alin. 

(1) se pot suplimenta în baza unor documente justificative. 
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Art.2 : Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. Socodor nr. 18/2016 

privind stabilirea cotei de combustibil pentru utilajele si autoturismul  proprietatea Primăriei 

comunei Socodor. 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate şi 

administrative și  se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de 

internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Județul Arad, Serviciul 

Juridic şi Contencios Administrativ. 

     

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

         NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                           CRIŞAN GHEORGHE 
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