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HOTĂRÂRE 

privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care 

deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru 

autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi 

pentru autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de 

carburanți pentru autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, precum şi pentru autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din 

subordine; 

 - raportul de specialitate nr. 864 din 20 ianuarie 2016 comun al Direcţiei gestiunea 

patrimoniului şi informatică şi al Direcţiei dezvoltare si bugete; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administrației publice și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art. 1.  

Se stabilește consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care deservesc 

instituțiile şi serviciile publice din subordine, conform anexei – parte integrantă a prezentei 

hotărâri; 

Art. 2.   
Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna februarie 2016; 

Art. 3.  

Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul, consumul care, 

la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de 

autovehicule aprobat fiecărei instituţii; 

Art. 4.  
Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică şi Direcţia dezvoltare şi bugete, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 



Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică, Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, Instituţiilor şi serviciilor publice nominalizate în anexă. 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Nr.  12 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 



Anexa la Hotărârea  Consiliului Județean  

Alba nr. 12/28 ianuarie 2016 

 

 

 

Normative de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care 

deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru 

autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Instituție – serviciu / categorie utilizare autovehicul Normă de consum 

lunară (litri/ 

autovehicul) 

1. Județul Alba – aparat de specialitate 

Autoturism  200 

Autoutilitară 400 

Autospecială (control trafic) 500 

Autospecială „bibliobus” 600 

Autocar 1000 

2. Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba 

Autoturism 200 

3. Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba 

Autoturism 200 

4. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

5. Teatrul de păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

Autoturism 200 

6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară  400 

Autospecială (ambulanţă) 400 

Microbuz 400 

7. Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi ecologizare Mediu Alba 

Autoutilitară 200 

9. Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 200 

10. Serviciul Public Judeţean Salvamont 

Autoutilitară 400 

ATV 50 

11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

Autospecială (ambulanţă) 400 

12. Spitalul de Pneumoftiziologie 

Autoturism 200 

13. Camera Agricolă Judeţeană Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

 

 

 


