
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
privind modificarea punctului VI din anexa la Hotirdrea

Consiliului Judelean Buziu nr. L48/ 2017 privind stabilirea
consumului lunar de carburanti pentru autoturismele care
deservesc parcul auto al Consiliului Judetean Buzdu gi al

institutiilor gi serviciilor publice de interes judetean -
forma actualizati

Consiliul Judetean Buzbu :

AvSnd in vedere:
expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judetean BuzEu
inregistratd sub nr. 10233 /20.07 .20L7 ;
raportul Directiei economice inregistrat sub nr. 10234/20.07.20t7;
avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu dat pe proiectul de
hot516re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hot5r6re;
adresa nr. t0024178.07.20t7 a domnului consilier judefean Raul
Ioan Florescu;
prevederile Hot6r6rii Consiliului Judetean Buz5u nr.t4B/20L7 privind
stabilirea consumului lunar de carburanfi pentru autoturismele care
deservesc parcul auto al Consiliului Judetean Buzbu gi al institutiilor gi

serviciilor publice de interes judetean - forma actualizatS;
prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritS[ile administratiei
publice gi institutiile publice, cu modificErile gi completSrile ulterioare,

in temeiul art. 91 alin.(l) lit. ,,f" ii art.97 din Legea nr. 215/2OOl a
administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare,

vv

HOTARA$TE:

Art.1.(1) Se stabilegte consumul lunar de carburanti pentru
autoturismele aparlin6nd parcului auto din structura Directiei Generale de
Asistent5 SocialS gi Protectia Copilului Buzdu, fErS personalitate juridic5
(complexe servicii, centre rezidentiale, centru maternal, urgent5 etc.) la o
cotd lunarE de 250 I / autovehicul.



(2) Punctul VI din anexa la HotErdrea Consiliului Judetean BuzEu
nr.l4B/2017 se modificS corespunzdtor prevederilor alin. (1).

Art. 2. Directia economic5 din aparatul de specialitate al Consiliului
Judetean Buzbu va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hot6 rdri.

Art. 3. Secretarul judetului BuzEu va asigura comunicarea hotdrdrii
institutiilor, autorit5tilor publice gi persoanelor interesate, precum gi
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Buz5u.

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA

Nr. 186
BUZAU, 27 rULrE 2OL7

Hotirdrea a fost adoptati cu 32 voturi ,,pentru", - voturi ,,impotrivi",
- abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. LO233/ 2O iulie 2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re privind modificarea punctului VI

din anexa la Hotir6rea Consiliului Judelean Buziu
nr. 148 l2OL7 privind stabilirea consumului lunar de

carburanti pentru autoturismele care deservesc parcul
auto al Consiliului Judetean Buziu gi al institutiilor 9i

serviciilor publice de interes judetean - forma actualizatd

Prin Hot616rea Consiliului Judetean BuzSu nr. L4B/2017, a fost stabilit5
cota lunarE de carburanti pentru autoturismele din parcul auto aflat la

dispozitia Consiliului Judetean BuzEu gi al institutiilor gi serviciilor publice din
subordinea Consiliului Judetean BuzEu, conform prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorit5tile administratiei publice gi institutiile publice, astfel cum a fost
modificat5 prin Legea nr. 258/2015.

Ulterior intervenliei avute in plenul gedinlei ordinare a Consiliului
judefean din luna iunie, domnul consilier judelean Raul - Ioan Florescu, prin

adresa inregistrat5 sub nr. 10024/LB iulie 20L7, a propus suplimentarea
cotelor de carburant la autoturismele care deservesc parcul auto al Direcliei
de Asisten[5 SocialS 9i Protecfia Copilului Buzbu, cu 50 de litri pentru fiecare
din cele 4 autoturisme menfionate la punctul VI din anexa la Hot5r6rea
Consiliului Judelean Buz5u nr. t4B/20L7.

Av6nd in vedere cele mentionate, am elaborat proiectul de hot5rdre
privind suplimentarea cotelor de carburant la autoturismele care deservesc
parcul auto al Direcfiei de Asisten!5 SocialS si Proteclia Copilului BuzEu, pe

care il propun adoptbrii in forma prezentatS.

PRE9EDINTE,

PETRE-EPADIOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr. LO234/ 2O iulie 2OL7

RAPORT
la proiectul de hot5r6re privind modificarea punctului VI

din anexa la Hotir6rea Consiliului Judelean Buzdu
nr. 148 /2OL7 privind stabilirea consumului lunar de

carburanti pentru autoturismele care deservesc parcul
auto al Consiliului Judetean Buzdu 9i al institutiilor gi

serviciilor publice de interes judetean - forma actualizati

tn conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Legea nr.2l5l2OO7,
privind administratia publicE localS, republicatS, cu modificbrile gi

completdrile ulterioare, Consiliul Judetean Buzbu indeplinegte atributii privind
organizarea gi functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean,
ale institutiilor gi serviciilor publice de interes jude$ean.

Prin Legea nr.25812015 pentru modificarea gi completarea Ordonantei
Guvernului nr.B0/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorit5tile administratiei publice gi institutiile publice, s-a introdus la art.1
alin.(5) prin care se dispune competenta deplinb de a stabili normativele
proprii de consum de carburanti prin hot5r6re a Consiliului Jude[ean, atdt
pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului ludetean cdt gi pentru
autovehiculele din dotarea institutiilor gi serviciilor publice de interes
judetean.

Normativele de carburanti pentru autoturismele apartinSnd parcului
auto al Consiliului Judetean BuzEu gi al institutiilor gi serviciilor publice de
interes judetean, prev5zute in proiectul de hot516re se fundamenteazE at6t
pe prevederile Ordonanlei Guvernului nr.80/2001, c6t gi pe consultarea
institutiilor gi serviciilor publice de interes judetean.

Avdnd in vedere cele expuse, sustinem adoptarea proiectului de
hot516re in forma prezentatd de c5tre initiator.

DIRECTOR EXECUTIV,

ILIVIU.MIHAIL
-


