ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primariaperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 15
Prezenţi: 14
Pentru: 10
Împotrivă: 4
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 78 din 27.10.2022
privind actualizarea normativelor de cheltuieli la nivelul U.A.T. Comuna Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2022, având în
vedere următoarele:
- referatul înregistrat sub nr. 7795/19.10.2022 prezentat de viceprimarul Comunei Periam, domnul
Condrea Adrian;
- referatul de aprobare nr. 7835/20.10.2022 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, în
calitatea sa de inițiator;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 7863/21.10.2022 întocmit de doamna Cruciță OanaMiruna, inspector I asistent-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe al
Primăriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr. 89/27.11.2018 privind actualizarea normativelor de cheltuieli la
nivelul U.A.T. Comuna Periam;
- prevederile art.1 alin.1 și alin.3, art.4 alin.5, art.5 alin.1, alin.11, alin.31 și alin.93, Anexa nr.2
punctele I.A.2., I.B, I.C, II.A.3 și II.B, precum 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam, aprobat prin
H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
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În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. a, art.
139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 și art. 199-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se actualizează și se aprobă normativele de cheltuieli privind acțiuni de protocol, dotarea
cu autoturisme și consumul de carburanți la nivelul U.A.T. - Comuna Periam, după cum urmează:
I. Cheltuieli pentru acțiuni de protocol
I.1. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri de către primarul Comunei Periam:
A. Organizarea de mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) - limitele valorice sunt
stabilite până la suma de: 90 lei/persoană;
B. Organizarea de cocteiluri sau recepții - limitele valorice sunt stabilite până la suma de:
25 lei/persoană;
C. Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul conferințelor sau al ședințelor
organizate de primar - limitele valorice sunt stabilite până la suma de: 20 lei/persoană.
I.2. Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române; invitații primarului Comunei
Periam:
A. Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații primarului sunt stabilite până la suma de: 105
lei/persoană/zi;
B. Alte cheltuieli:
1) Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al
ședințelor, în limita sumei de: 20 lei/persoană/zi;
2) Cadouri în limita sumei de: 400 lei/delegație;
3) Materiale informative și de lucru în limita sumei de: 50 lei/persoană;
4) Materiale promoționale în limita sumei de: 50 lei/persoană.
5) Servicii de interpretariat în limita sumei de: 30 lei/interpret/oră;
6) Organizare vizite obiective turistice în limita sumei de: 50 lei/persoană.
I.3. Cheltuielile privind acțiunile de protocol se stabilesc prin bugetul anual aprobat de
consiliul local.
II. Dotarea cu autoturisme și consumul lunar de carburanți
A. Se organizează parcul auto al U.A.T. - Comuna Periam, după cum urmează:
- trei autoturisme;
- un autovehicul special de stins incendii;
- alte mijloace de transport din dotarea Comunei Periam (care nu intră sub incidența
prevederilor O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile administrației publice și instituțiile publice) cum ar fi utilajele
(buldoexcavator, tractor cu vidanjă, motocositoare, drujbă, generator, etc).
B. Se aprobă normativul de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru
autoturismele, utilajele și motouneltele aflate în dotarea U.A.T. - Comuna Periam, potrivit
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 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraș Cornel,
primarul Comunei Periam, domnul Condrea Adrian, viceprimarul Comunei Periam, doamna Cruciță
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Oana-Miruna, inspector I asistent-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi
taxe, precum și personalul angajat în cadrul Primăriei Comunei Periam și al serviciilor subordonate
Consiliului Local al Comunei Periam.
Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L. Periam
nr. 89/27.11.2018, precum și orice alte prevederi contrare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Periam, în
termenul prevăzut de lege:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Socială, Urbanism și Transport Public;
- Domnului Condrea Adrian, viceprimarul Comunei Periam;
- Doamnei Cruciță Oana-Miruna, inspector I asistent-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- Personalului angajat în cadrul Primăriei Comunei Periam și al serviciilor subordonate
Consiliului Local al Comunei Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primariaperiam.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,



Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI PERIAM

CONDREA ADRIAN

L.S.
____________________________________

 BRONŢ DACIANA
___________________________

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 78/2022
Semnătura persoanei
Nr.
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să efectueze
crt.
ZZ/LL/AN
procedura
0
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Adoptarea hotărârii1)
Comunicarea către primarul comunei2)
Comunicarea către prefectul județului3)
Aducerea la cunoștință publică4+5)
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz

27/10/2022
27/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare
de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”
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ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA PERIAM

Anexa Nr. 1
La H.C.L. nr. 78 din 27.10.2022

1. SITUAȚIA PARCULUI AUTO AL PRIMĂRIEI COMUNEI PERIAM și CONSUMUL
LUNAR DE COMBUSTIBILI:
Nr.
crt.

Marca și tipul

Consum mediu/litri/
100 km/oră de
funcționare

TM 30 PER

7,5 litri/100 km

300 litri
motorină/lună

TM 31 PER

7,5 litri/100 km

300 litri
motorină/lună

TM 45 PER

7,5 litri/100 km

300 litri
benzină/lună

TM 92 PER

15 litri/100 km

150 litri
motorină/lună

Autoturism
1.

Marca: DACIA LOGAN
Tipul: SD LSDJJ

Autoturism
2.

Marca: DACIA LOGAN
Tipul: SD KSD0K

Autoturism
3.

4.

Marca: SKODA OCTAVIA
Tipul: 5E AADKRFX0

Autovehicul special N3 de
stins incendii
Marca: VOLVO
Tipul: FL6 SAXON SANBEC

Limita maximă
litri/lună/vehicul

Număr de
înmatriculare

(conform O.G.nr. 80/2001
modificată și completată)

2. SITUAȚIA UTILAJELOR ȘI A MOTOUNELTELOR PRIMĂRIEI COMUNEI
PERIAM și CONSUMUL LUNAR DE COMBUSTIBIL:
Limita maximă
litri/lună/vehicul

Marca și tipul

Număr de
înmatriculare

Consum
mediu/litri/100 km/oră
de funcționare

(conform O.G.nr.80/2001
modificată și completată)

1.

Aspirator cu tocător/
Suflantă SH 56

-

0,75 litri/oră

30 litri benzină/lună

2.

Atomizor Ruris

-

0,85 litri/oră

17 litri benzină/lună

Nr.
crt.

-

0,85 litri/oră

17 litri benzină/lună

4.

Atomizor SthilS.R.430
ATV

PERIAM 300

8 litri/oră

100 litri benzină/lună

5.

Buldoexcavator

-

8 litri/oră

480 litri motorină/lună

6.

Buldoexcavator

PERIAM 3094

8 litri/oră

480 litri motorină/lună

7.

Drujbă - STIHL 270

-

0,75 litri/oră

30 litri benzină/lună

8.

Drujbă - STIHL 270

-

0,75 litri/oră

30 litri benzină/lună

9.

Drujbă - STIHL 80

-

0,75 litri/oră

30 litri benzină/lună

10.

Generator 5,5 Kw
Mașină tuns iarba Makita 500E
Mașină tuns iarba Makita 500E
Mașină tuns iarba –
STIHL 650 T

-

-

45 litri benzină/lună

-

1 litru/oră

45 litri benzină/lună

-

1 litru/oră

45 litri benzină/lună

-

1 litru/oră

45 litri benzină/lună

3.

11.
12.
13.

1

14.

Mașină tuns iarba –
STIHL 650 T

-

1 litru/oră

45 litri benzină/lună

15.

Miniexcavator

-

1,4 litri/oră

140 litri motorină/lună

-

1 litru/oră

60 litri benzină/lună

-

1 litru/oră

60 litri benzină/lună

-

1 litru/oră

60 litri benzină/lună

-

1 litru/oră

60 litri benzină/lună

-

1 litru/oră

45 litri benzină/lună

-

2,2 litri/oră

30 litri benzină/lună

-

0,85 litri/oră

20 litri benzină/lună

TM 38 PER

7,8 litri/oră

585 litri motorină/lună

-

5 litri/oră

100 litri benzină/lună

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Motocositoare
- STIHL 410
Motocositoare
- STIHL 360
Motocositoare
- STIHL 360
Motocositoare
- STIHL 260
Motocositoare
- STIHL 230
Motocultor Grillo G 85
Motopompă PP80
Tractor 7100 DT
cu vidanjă
Tractoraș tuns iarbă
Husqvarna TC 142T
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