
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de 

combustibil, telefonie si protocol pe anul 2022 

 

 

Consiliul Local Padina, 

 Având în vedere: 

 - prevederile Legii 258/2015, articol unic, pentru modificarea și completarea 

O.U.G 80/2001; 

 referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr.   

11997/07.12.2021; 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 

11998/07.12.2021 

 avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 

urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 

11999/07.12.2021 

 

      În temeiul: 

 art. 196 al. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

  

 Art.1 Pentru anul 2022 se aprobă normativele de cheltuieli privind consumul de 

combustibil și telefonie după cum urmează: 

 

 combustibil  – motorina   –   7.000 l/an 

                                       -  benzina     –   1.200 l /an               

 telefonie  – 20.000 lei/an   

 protocol  –    4.500 lei/an 

 

Art.2. Primarul comunei Padina, județul Buzău va duce la îndeplinirea prezentei 

hotărâri prin compartimentul de specialitate. 

Art.3. Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si 

comunicarea, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei Prefectului 

Judetului Buzău, Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor 

persoanelor interesate 

Padina, la data de 15.12.2021 

Nr. 41 

Președinte de ședință     Contrasemneaza  

Condruz Gheorghe                                               Secretar General sl com. Padina,       

                                                                                       FRATICA NICU                       

                                                                              
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 15.12.2021., cu respectarea prevederilor art. 139 
din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr de 11 voturi „pentru”,0.abţineri şi 1voturi „împotrivă”, din numarul 

total de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 



 

Primăria Padina 

Județul Buzău 

Primar 

Nr. 11997/07.12.2021 

 

 

 

 

Referatul de aprobare 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind 

consumul de combustibil, telefonie si protocol pe anul 2022 

 

 

 

 Proiectul de hotărâre pe care îl supunem aprobării are la bază referatul 

compartimentului contabilitate, care propune stabilirea unor normative de  

cheltuieli proprii, conform prevederilor Ordonanţei nr. 80/2001, modificată de Legea 

nr. 258/2015.  

Potrivit prevedrilor art. 1 alin 5 din ordonanţa nr. 80/2001 modificată şi completată  

„unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura  

celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local. Aceste 

normative proprii se referă la acţiunile de protocol, cheltuielile legate de  

convorbirile telefonice şi consumul de carburanţi pentru autoturismele din parcul auto  

aflat în administrarea Consiliului Local Padina. 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și 

completarea O.U.G. NR. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritățile administrației publice și instituțiile publice este necesar adoptarea unei 

hotărâri prin care să se stabilească normativele proprii de cheltuieli pentru carburanți, 

telefonie si protocol, dupa cum urmeaza: 

 combustibil  – motorina   –   7.000 l/an 

                                             -  benzina     –   1.200 l /an               

 telefonie  – 20.000 lei/an   

 protocol  –    4.500 lei/an 

 

 

 

 

 

 

Primar, 

                                                         Ec. Chirita Ionel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNA PADINA, 

JUD. BUZAU 

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 

NR. 11998/07.12.2021. 

 

 

 

 

REFERAT, 

 

 

 

 Referitor la proiectul de hotarare initiat de primarul 

com. Padina, jud. Buzau privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru 

consumul de combustibil, telefonie si protocol pe anul 2022 

 

 

 

            Prin prezentul referat va aduc la cunostinta  sumele necesara pentru cota de 

combustibil, convorbiri telefonice si protocol pentru anul 2022 astfel: 

Consumuri: 

 combustibil  – motorina   –   7.000 l/an 

                                             -  benzina     –   1.200 l /an               

 telefonie  – 20.000 lei/an   

 protocol  –    4.500 lei/an 

conform anexei nr. 2 la OUG nr 80/2001, cu modificari si completari. 

 

Sumele necesare vor fi prevazute in bugetul de cheltuieli aferent anului 2022. 

                                                                                                        

 

 

       Contabil, 

  Draghici Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consiliul Local 

Primăria Padina 

Județul Buzău 

Comisia de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, urbanism şi amenajarea  

teritoriului,administrarea domeniului public  

şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ 

Nr. 11999/07.12.2021 

 

 

 

RAPORT  DE AVIZARE 

 

 

 

 Comisia de dezvoltare economico –socială, buget, finanţe, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, servicii de comerţ, avizează/respinge proiectul de hotarare privind 

aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de combustibil, 

telefonie si protocol pe anul 2022 

 

 

 

 

COMISIA, 

 

 

 
- BAȘTUREA COSTICĂ: - presedinte 

 

- BURNEL OVIDIU – VIOREL: - secretar 

 

- CONDRUZ GHEORGHE:  - membru 

 

- BUNEA LILI: - membru 

 

- DAN JAN: - membru  

 

 


