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                                                                                            Proiect  
Nr.149/12.10.2021                                                                   Avizat secretar general UAT Nădlac 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.     

din   ______2021 
privind  aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculul aflat în dotarea 

Serviciului Poliției locale 
 
 

         Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de ______2021 
    Având în vedere: 

- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr. 6463/12.10.2021 

- Referatul Serviciului Poliției locale nr. 6464/12.10.2021 

- Legea nr.258/2015 privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile 
publice, actualizată 

- prevederile art.20 (1) lit. e), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată 

- Avizul __________al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de 
disciplină 

- Avizul ___________al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie, mediu şi 
turism, administraţie publică locală 

     În temeiul art. 139 (1), (3) lit.a, g, (2) lit.c, d, (7),lit. g, h, p din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, actualizată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

           Art.1. Se aprobă cota de combustibil pentru autoturismul Serviciului Poliției locale la 300 litri/lunar. 

           Art.2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător toate prevederile contrare prezentei 

adoptate anterior și se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac prin Serviciul Poliției Locale 
și se comunică către: 

- Serviciul Poliției Locale Nădlac 

- Serviciul Buget   

- Compartimentul de achiziții publice 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-  
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  

 
 
 

Inițiator 
             PRIMAR UAT NĂDLAC  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


1 

 

 
 

  
 

Nr. 6464 /12.10.2021 
 
 
 

R E F E R A T 
             Către, 
                                          CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
 
 
          Subsemnatul Pop Ioan, Șef Serviciu Poliția locală,  
 Având în vedere: 
- prevederile Legii nr. 258/2015, privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice 
și instituțiile publice, care conform art.1(5), stabilesc normative proprii de cheltuieli prin 
hotărâre a Consiliului local de natura celor ce fac obiectul prezentei ordonanțe. 
- prevederile art.20 (1) lit. e), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
actualizată, conform căruia ,,autoritățile administrației publice locale au ca responsabilități 
administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor administrativ-
teritoriale” 
- faptul că, atunci când situația o impune, autovehiculul aparținând Serviciului Poliției locale 
este folosit si pentru alte compartimente din cadrul primăriei ( anchete sociale, inspecții în 
teren etc). 
-  prevederile art. 129(2) lit. d), (7) lit. g), h) şi p), ale art. 139(1), art. 196(1) lit.a), din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, actualizată, 

 
PROPUN : 

 
 1. Majorarea cotei de carburant la 300 litri/lunar, pentru autovehiculul Servciciului Poliției 
locale, marca Dacia Logan având nr. de înmatriculare AR-99-PLN. 
 
 
 

Șef Poliția Locală 

Pop Ioan 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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Nr. 6463 din 12.10.2021 
 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind majorarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculul 

aparținând  Poliției locale Nădlac 

 
 

 

         Asigurarea ordinii publice, reprezintă o cerință esențială, care garantează 
asigurarea condițiilor corespunzătoare unui nivel social acceptabil de respectare a 

normelor de drept și de conduită civică, în concordanță cu normele juridice, etice, morale 

sau de altă natură, general acceptate de societate. 
      Ca urmare, asigurarea ordinii publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin 

activități specifice ale forțelor de ordine publică, cărora le sunt conferite competențe și 

atribuții în baza actelor normative. 

  Astfel, în vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite, Serviciul Poliției locale, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Nădlac, are în dotare un autoturism, 

marca Dacia Logan, care deservește polițiștii locali în desfășurarea activităților specifice 

de patrulare, inspecție și control, care deservește și celelalte compartimente cu atribuții 
specifice din cadrul primăriei, ( inspecții și controale în teren, anchete sociale, etc.) . 

     De asemenea, având în vedere situația epidemiologică, privind măsurile care se 

aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor produse de virusul COVID 19 ( Legea 
nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publiceîn situații de 

risc epidemiologic și biologic, actualizată), poliției locale i-au fost încrediințate  și alte 

atribuții și competențe, specifice situației.  

      Pentru desfășurarea activității în bune condiții, autoturismul având un consum mediu 
de aproximativ 10 litri/100 km și ținând cont de gradul de uzură al acestuia ( 11 ani 

vechime), faptul că circulă în regim de patrulare în special în mediul urban, se impune  

suplimentarea cotei actuale de carburant de la 200 litri/lunar la 300 litri/lunar. 
    Având în vedere cele prezentate, 

 

PROPUN: 
 

        Consiliului local Nădlac, suplimentarea cotei de carburant la 300 litri/ lunar.  

 

 
 

PRIMAR ORAȘ NĂDLAC 

IOAN-RADU MĂRGINEAN 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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