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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru: 11 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 

HOTĂRÂREA  

 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul U.A.T. - Comuna Pesac, începând cu anul 

2017 

 
 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016, având în 

vedere următoarele: 

- referatul înregistrat sub nr.5065/16.12.2016 înaintat de domnul Lungu Mihail - viceprimarul 

Comunei Pesac, prin care propune emiterea unei hotărâri cu privire la stabilirea și aprobarea unor 

normative de cheltuieli la nivelul Primăriei Comunei Pesac începând cu anul 2017 

- raportul compartimentului de specialitate nr.5066/16.12.2016 întocmit de domnul Stoian 

Sebastian-Manuel, inspector I asistent-cu atribuții delegate de contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- prevederile art.1 alin.1 și alin.5, art.5 alin.1
1
, Anexa nr.2 punctele I.A.2., II.A.3,  și II.B și 

Anexa 3 punctul I.A.6.6 din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritățile administrației publice și instituțiile publice; 

- prevederile articolului unic pct.1 și pct.4-5 din Legea nr.258/2015 pentru modificarea și 

completarea O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiile publice; 

- prevederile Legii nr.33/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

 În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a, ale art.45 alin.1 și ale 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. Începând cu anul 2017, se stabilesc și se aprobă normative de cheltuieli privind: 

acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme și consumul de carburanți, precum și costurile pentru 

convorbirile telefonice la nivelul U.A.T. - Comuna Pesac, după cum urmează: 

I. Cheltuieli și acțiuni de protocol  

A. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri de către primarul Comunei Pesac 

1. Organizarea de mese oficiale - limitele valorice pentru mesele oficiale sunt stabilite 

până la suma de: 45 lei / persoană; 

2. Organizarea de cocteiluri - limitele valorice pentru cocteiluri sunt stabilite până la 

suma de: 12,50 lei / persoană. 

B. Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române de către primarul Comunei 

Pesac 
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1. Cheltuieli zilnice de masă pentru invitați sunt stabilite până la suma de: 60 lei / 

persoană / zi;  

2. Alte cheltuieli: 

a) Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau 

al ședințelor, în limita sumei de: 6,50 lei / persoană / zi; 

b) Cadouri în limita sumei de: 225 lei / delegație.     

 C. Cheltuielile privind acțiunile de protocol se stabilesc prin bugetul anual aprobat de consiliul 

local.   

II. Dotarea cu autoturisme și consumul de carburanți 

A. Se organizează parcul auto al U.A.T. - Comuna Pesac, după cum urmează: 

- un autoturism; 

- un microbuz școlar; 

- alte mijloace de transport din dotarea Comunei Pesac (care nu intră sub incidența 

prevederilor Legii nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritățile administrației publice și instituțiile publice) cum ar fi utilajele 

(buldoexcavatoare, tractor cu remorcă). 

B. Se aprobă normativul de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru 

autoturismele, utilajele și motouneltele aflate în dotarea U.A.T. - Comuna Pesac, conform 

Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

C. Nu se consideră depășire la consumul de carburant normat pe autoturism/mijloc de 

transport/motounelte, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului 

de combustibil normat, în raport cu numărul total al autoturismelor /mijloacelor de 

transport/motouneltelor aprobat conform Anexei nr.1. 

III. Costurile pentru convorbirile telefonice 

A. Cheltuielile privind convorbirile telefonice-telefonie mobilă, telefonie fixă și accesul la 

internet, se stabilesc prin bugetul anual aprobat de consiliul local și nu pot depăși suma de 

2.000 lei/lună; 

B. Pentru deplasările în străinătate se aprobă decontarea convorbirilor telefonice efectuate în 

sistem Roaming; numărul de minute de convorbiri pentru fiecare persoană se aprobă de 

către ordonatorul principal de credite. 

C. Cheltuielile privind convorbirile telefonice pot fi majorate de ordonatorul de credite, pentru 

organizarea și desfășurarea de activități specifice dacă prin acte normative speciale se 

prevede această posibilitate.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, domnul Lungu Mihail, viceprimarul Comunei Pesac, precum și funcționarul 

public cu atribuții de contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, 

a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Domnului Lungu Mihail, viceprimarul Comunei Pesac; 

- Funcționarului public cu atribuții de contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Consilierului personal al primarului Comunei Pesac; 

- La dosarul şedinţei; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina 

de internet www.primariapesac.ro. 
 

 

 

 

 
 

Nr. 42 din 22.12.2016 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 LUNGU MIHAIL 
 

_________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C  

 DUMITRAŞ ANGELICA 
 

______________________________________ 
 
 

L.S. 
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