PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
privind completarea punctului I din anexa la Hotărârea
Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea
consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care
deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma
actualizată










Consiliul Judeţean Buzău:
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, înregistrat sub
nr. 4573/13.03.2020;
raportul Direcţiei Juridice și Administrație Publică Locală, înregistrat sub
nr. 4574/13.03.2020;
avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
procesul-verbal de predare-primire al autovehiculului PEUGEOT
TRAVELLER L3H1, cu seria șasiu VF3VEEHZ8KZ097440, înregistrat sub
nr. 3864/04.03.2020;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind
stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care
deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată;
prevederile art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin.(1) lit. „f” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. În anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017,
la punctul I – CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, după poziția nr.6 se introduce o
nouă poziție, poziția nr.7 care va avea următorul cuprins:

I. CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
Număr de
înmatriculare

Nr.
Crt.

Autoturism/Marcă

.....

.......................... ..............................
PEUGEOT
TRAVELLER L3H1
SERIE SASIU
LUNG NAVETTE 2.0
VF3VEEHZ8KZ097440
BLUEHDI STT 180
CP EAT8 EURO 6.2

7.

Cotă/litru/lună/autoturism
............................................
650

Art. 2. Direcţia economică din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Buzău va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 3. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii instituțiilor, autorităților publice și persoanelor interesate, precum și
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREŞEDINTE
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

Nr. 64
BUZĂU, 19 MARTIE 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 4573/13.03.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind completarea punctului I din
anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.
281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi
pentru autoturismele care deservesc parcul auto al
Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean – forma actualizată
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 290/2017 s-a aprobat
Regulamentul privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor
rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime
prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și
modul de exercitare a controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea
sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău. Prin Hotărârea
Consiliului Județean Buzău nr. 38/2019 a fost aprobată forma actualizată a
acestui Regulament.
În anul 2018, ulterior aprobării Regulamentului menționat, Consiliul
Județean Buzău a achiziționat un cântar pentru pentru verificarea masei
totale și masei pe axe a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de
gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.
43/1997.
Pentru desfășurarea de către agenții constatatori a activităților de
control și constatarea contravențiilor săvârșite pe teritoriul județului Buzău, a
fost necesară achiziționarea unui autovehicul, fapt ce s-a realizat în luna
februarie 2020.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 281/2017 au fost stabilite
cotele lunare de carburanți pentru autoturismele din parcul auto aflat la
dispoziția Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice din
subordinea Consiliului Județean Buzău, conform prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile administrației publice și instituțiile publice, astfel cum a fost
modificată prin Legea nr. 258/2015.

În aplicarea celor menționate mai sus, propunem completarea Punctului
I din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 281/2017, cu poziția 7
autovehiculul
PEUGEOT
TRAVELLER
L3H1,
cu
serie
șasiu
VF3VEEHZ8KZ097440,
conform
Procesului-verbal
de
predare-primire
nr. 3864/04.03.2020.
Având în vedere cele menționate, am elaborat proiectul de hotărâre
privind completarea punctului I din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru
autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 4574/13.03.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind completarea punctului I
din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de
carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto
al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean – forma actualizată

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul Județean Buzău îndeplinește atribuții privind
organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean,
ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean.
În acest sens, are competența de a stabili consumul de carburanți
pentru autovehiculele care deservesc parcul auto propriu și al instituțiilor și
serviciilor publice aflate în subordinea acestuia.
Prin Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile administrației publice și instituțiile publice, s-a introdus la art.1 a
alin.(5) prin care se dispune competența deplină de a stabili normativele
proprii de consum de carburanți prin hotărâre a Consiliului Județean, atât
pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean cât și pentru
autovehiculele din dotarea instituțiilor și serviciilor publice de interes
județean.
Normativele de carburanți pentru autoturismele aparținând parcului
auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor de interes
județean, prevăzute în proiectul de hotărâre se fundamentează atât pe
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, cât și pe consultarea
instituțiilor si serviciilor publice de interes județean.
Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de
hotărâre în forma iniţiatorului.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

