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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Avrig și
serviciile publice subordonate Consiliului Local Avrig, pentru anul 2022
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 16 Decembrie 2021,
Luând act de:
-

-

Referatul de aprobare nr. INT780/08.12.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate comun întocmit de dl Vasile POPENȚIU, consilier în Cabinetul
Primarului și dl Lucian MICLEA, șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență
înregistrat sub nr.INT840/13.12.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
d) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul, art. 87, art. 88, art. 129 alin. (14), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1) , art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) Se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de
carburanți, pentru autovehiculele aflate în dotarea Primăriei orașului Avrig și a serviciilor
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publice din subordinea Consiliului Local al orașului Avrig, pentru anul 2022, conform anexei nr.
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Pentru activități specifice de intervenție, pe raza orașului Avrig și în alte localități din
ţară, se aprobă un consum suplimentar de carburanți necesari în raport cu numărul de km şi
consumul normat de carburanţi/tipul de autovehicul înscris în norma de consum/suta de km,
conform referatelor de specialitate întocmite de către șefii serviciilor care au în dotare
autovehiculele sau alte mijloace auto, și aprobate de ordonatorul principal de credite. Justificarea
se va face prin documentul de transport persoane/marfă şi FAZ (fişa activităţii zilnice), ce vor sta
la baza decontării lunare a consumului de combustibil.
(3) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicule, consumul
care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport de numărul total
de autovehicule.
Art.2. (1) Se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind acțiunile de protocol,
pentru Primăria orașului Avrig și serviciile publice subordonate Consiliului Local Avrig, pentru
anul 2022, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Nu se consideră depășire la acțiunile de protocol, cheltuielile care la sfărșitul anului se
încadrează în limita bugetului anual aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Avrig.
Art.3. (1) Se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind convorbirile telefonice și
rețeaua VPN (Virtual Privat Network) pentru Primăria orașului Avrig și serviciile publice
subordonate Consiliului Local al orașului Avrig, pentru anul 2022, în sumă de 14.000 de lei.
(2) Nu se consideră depășire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile
care la sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat, prin Hotararea Consiliului
Local al orașului Avrig.
Art.4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se
abrogă.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.8. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______
INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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