
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

- P R I M A R –  

Nr. 1307 din 12.06.2017 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea  unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale  şi instituţiilor publice  din comuna Tiream 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară în data de ……. 2017; 

 Având în vedere prevederile : 

 - art. 1 alin.(1) şi alin. (5), şi art.5 ,alin. (1)  din Ordonanţa  Guvernului 

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

administraţiei publice şi instituţiile publice,  aprobată cu modificări  prin Legea 

nr.247/2002, modificată şi completată prin Legea nr.258/2015; 

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

completările ulterioare  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 În temeiul  prevederilor  art.36 alin.(2), lit. b) şi al art.45 alin. (2) ,lit. a) din 

legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 ART.1. -  Se aprobă normativul propriu de cheltuieli la nivelul  autorităţilor 

administraţiei publice şi a instituţiilor publice din comuna Tiream ,  pentru  consumul 

lunar de carburanţi  pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al Primăriei 

comunei Tiream, precum şi pentru cheltuielile de protocol , stabilite ca limite maxime în 

cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol, conform 

anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 ART. 2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Tiream şi compartimentul de specialitate . 

           ART.3.- (1)  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2017. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei Hotărârea Consiliului local nr.27 din 29 august 

2016, îşi încetează aplicabilitatea .  

 ART.4. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, 

Primarului comunei Tiream,se publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin 

afişare la avizierul Primăriei  

Tiream, la 12 iunie 2017 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae  
 

Red./Tehn. G.M. 

  2 Ex. 
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                                       ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

  
privind stabilirea  unor normative proprii de cheltuieli pentru autorităţilor administraţiei publice 

locale  din comuna  Tiream , pentru cheltuielile de protocol 

 

 

 
 

1. Consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele  ce deservesc parcul auto al 

Primăriei comunei Tiream 

2.  

Nr. 

crt. 

Autovehicul/marca Numărul de 

înmatriculare 

Tip 

carburant 

Cota 

litrii/lună 

cota 

litrii/an 

1 Autoturism Dacia  Logan SM- 06 -PCT Benzină 150 1.800 

 

 

              2. Limita maximă de cheltuieli pentru acţiuni de protocol 
Nr. 

crt. 

 

Persoanele care pot efectua cheltuieli şi acţiuni de protocol 

 

Limita maximă 

I Organizarea de mese oficiale şi cocteiluri  

A Limite valorice pentru mese oficiale oferite de primar 45 lei/persoană/zi 

 Limite valorice pentru cocteiluri  oferite de primar 10 lei/persoană/zi 

II Învitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii 

române 

 

     A Cheltuieli zilnice  de masă pentru invitaţi ai primarului 60 lei/ persoană /zi 

     B Alte cheltuieli: cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii 

oferite în timpul tratativelor sau şedinţelor 

 

6 lei/persoană/zi 

 
Tiream, la  12 iunie 2017 

 
I N I Ţ I A T O R, 

PRIMAR, 
dl.Tar Nicolae  

 
 
 
 
 
 

Red./Tehn. G.M. 

  2 Ex. 

 
 
 
 


