
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

HOTĂRÂREA Nr. 23/2022 
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pe anul 2022 

la nivelul UAT al comunei Leliceni 
 
Consiliul Local Leliceni, 

Întrunit în şedinţa ordinară la data de 27 aprilie 2022, convocată prin Dispoziţia nr.44/2022 
a primarului comunei Leliceni, dl.Nagy István-Alfréd; 

 
         Analizând 
-Proiectul de hotărâre nr.33/2022 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pe anul 2022 
la nivelul UAT al comunei Leliceni 
-Referatul de aprobare 34/2022, prezentat de primarul comunei Leliceni, în calitatea sa de inițiator;  
-Raportul de specialitate cu nr.  al Compartimentului contabil-financiar, impozite și taxe din cadrul 
Primăriei comunei Leliceni, 
- Luând în considerare avizul favorabil al tuturor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 
local Leliceni; 

       Având în vedere prevederile: 
-        Legii nr.258/2015, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 
instituțiile publice, prin care s-au abrogat prevederile referitoare la consumul lunar de carburanți 
pentru autoturismele din dotarea instituțiilor publice, însă potrivit art.1 alin. (5) din aceeași 
ordonanță, unitățile administrativ-teritoriale le-a fost instituit dreptul dar și obligația de a stabili, 
prin hotărâre de consiliu local, normarea consumului de carburant pentru autovehiculele deținute.  
- Ordonanța nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 
instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată conform căruia anunţul de aducere la cunoştinţă publică a 
proiectului de hotărâre a fost afişat la data de 14 martie 2022 conform proces verbal de afișare 
nr.685/2022;          

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 

În temeiul art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul 
adminsitrativ; 

HOTĂRĂȘTE : 
 
  Art.1. Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind actiunile de protocol pe 
anul 2022 , în suma de   20.000  lei.  

Art.2. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de 
carburanti pentru autoturismul și autopecialele din dotarea primăriei comunei Leliceni, după cum 
urmează: 

Nr. 
crt. 

Categoria autovehiculelor Norma lunară de carburant 
( litri/lună/autovehicul) 

2. Autoturism Renault Megane 200 l 
 

3. 
Tractor U650   100 l 

4. Motopompa Braco Bra 50E 100 l 
5. Motocoasă FS120  
6.  Pompă PS1 80B  
7. Motofierestrău Sthil  



 
 
 
(2) Nu se consideră depășire la consumul de carburanți  pe autoturismul și autopecialele 

din dotarea primăriei comunei Leliceni, care la nivelul anului, se încadrează în limita consumului 
de combustibil normat, stabilit și aprobat. 
        Art.3.  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Leliceni.   
        Art.4. Prezenta se va comunica: Instituției Prefectului - Județul Harghita, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Leliceni . 
        Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
 
                 Președinte de ședință,                   Contrasemnează pentru legalitate, 
                        Consilier                        Secretar general al comunei,  
                 Biró Szabolcs-Imre                     Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.23 
Adoptată în ședința din data de 27 aprilie 2022 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 


