RO MÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 30.05.2018
privind aprobarea consumului total lunar de carburant pentru
autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a
municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 9844 din 21.05.2018 înaintată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 9845 din 21.05.2018 întocmit de către Direcția de
Asistență Sociala a municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.05.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. ___ din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. ____ din 30.05.2018 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
Luând în considerare prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct.
2, ale art. 45, alin. 1, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cota lunară de carburant pentru un număr de trei
autoturisme aflate în dotarea parcului auto al Direcției de Asistență Socială a
municipiului Roman, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului Roman persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. __ din 30.05.2018

Nr.
crt.

Tip auto

Nr. înmatriculare

1.

Autovehicul

NT 30 PMR

2.

Autovehicul

NT 06 NDZ

3.

Autovehicul

NT 41 DAS

Cotă / Lună
(pentru toate autoturismele)

950 litri

NOTĂ: Repartiţia consumului de carburant se va efectua pentru fiecare autoturism în funcţie de situaţia
operativă existentă
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 9844 din 21.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant
pentru autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a
municipiului Roman
Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice instituției publice,
este necesară deplasarea zilnică a reprezentanților acesteia în diferite locații din
municpiu sau instituții județene. În aceste condiții, este necesară aprobarea unei cote
de carburant pentru autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a
municipiului Roman.
În prezent, în dotarea parcului auto al Direcției de Asistență Socială a
municipiului Roman se află un număr de 3 autoturisme (NT 30 PMR, NT 06 NDZ și
NT 41 DAS), care deservesc exclusiv îndeplinirii optime a activităților specifice
centrelor și serviciilor din cadrul direcției, respectiv:
- efectuarea de deplasări la Piatra Neamț la sediul unor instituții publice
județene (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratul Teritorial
de Muncă, Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Consiliul
Județean Neamț, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului);
- deplasarea zilnică în teren pentru efectuarea anchetelor sociale pentru
beneficiarii de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutoare de urgență,
indemnizații pentru creșterea copilului, persoane cu dizabilități, protecția copilului,
adrese judecătorie și lista ar putea continua;
- deplasarea zilnică în scopul asigurării mesei calde către beneficiarii acestui
serviciu;
- deplasarea zilnică în scopul asigurării activităților curente ale instituției, al
circuitului documentelor între primarie, sediul cental al directței și centrele sociale.
Potrivit art. 1, alin. (5) din O.G. nr. 80/2001, așa cum a fost modificată prin
Legea nr. 258/2015, „Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de
cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a
consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean”.
Urmare celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare Consiliului
Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Emitent: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Nr. 9845 din 21.05.2018
E-mail: sappp@primariaroman.ro

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant
pentru autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a
municipiului Roman
Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice instituției
publice, este necesară deplasarea zilnică a reprezentanților acesteia în diferite locații
din municpiu sau institutii județene. În aceste condiții, este necesară aprobarea unei
cote de carburant pentru autoturismele din dotarea Directiei de Asistență Socială a
municipiului Roman.
În prezent, în dotarea parcului auto al Direcției de Asistență Socială a
municipiului Roman se află un număr de 3 autoturisme (NT 30 PMR, NT 06 NDZ și
NT 41 DAS), care deservesc exclusiv îndeplinirii optime a activităților specifice
centrelor și serviciilor din cadrul directței, respectiv:
- efectuarea de deplasări la Piatra Neamț la sediul unor instituții publice
județene (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratul Teritorial
de Muncă, Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Consiliul
Județean Neamț, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului);
- deplasarea zilnică în teren pentru efectuarea anchetelor sociale pentru
beneficiarii de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutoare de urgență,
indemnizații pentru creșterea copilului, persoane cu dizabilități, protecția copilului,
adrese judecătorie și lista ar putea continua;
- deplasarea zilnică in scopul asigurării mesei calde către beneficiarii
acestui serviciu;
- deplasarea zilnică in scopul asigurarii activitatilor curente ale instituției,
al circuitului documentelor între primărie, sediul cental al direcției si centrele sociale.
Potrivit art. 1, alin. 5 din O.G. nr. 80/2001, așa cum a fost modificată prin
Legea nr. 258/2015, „Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de
cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a
consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean”.
Luând în considerare cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, apreciez proiectul ca legal şi oportun.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sorina MONAC

