
  
 

 

HOTĂRÂRE 

Proiect 

 

cu privire la: stabilirea cotei lunare de carburanți pentru un autoturism aflat în 

parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 8702/17.08.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr. 45907/11.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

8561/11.08.2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/09.04.2021 cu privire la 

aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, cu 

rectificările ulterioare; 

- Prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) și art. 84 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. d) și alin.(5) lit. b), art.182 alin. (1) 

și alin. (4) coroborat cu art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 

Art. 1. Prin excepție de la prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr. 156/19.11.2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanți pentru 

autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum și ale instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia, completată prin 

Hotarârea Consiliului Județean Olt nr. 221/15.12.2016, se stabilește cota lunară de 

carburanți pentru autoturismul din parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt, cu numărul de înmatriculare OT 70 DPC, la 1200 litri/lună pe 

perioada desfășurării lucrărilor de reabilitare la Centrul de Abilitare și Reabilitare 

Cezieni și a delegării personalului aferent din cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare 

Cezieni în cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina. 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22 

 

 

 

Nr. 124/17.08.2021 
 



Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 

Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Serviciului Financiar –Contabilitate, Biroului 

Informatică și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea 

aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului- 

Județul Olt. 

 

 

INITIATOR, 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Avizat, 

                                                                          Secretar General al Judeţului Olt 

                                                                                    Marinela- Elena ILIE 
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 REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: stabilirea cotei lunare de carburanți pentru 

un autoturism aflat în parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune stabilirea cotei lunare de carburanți pentru 

autoturismul aflat în parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, cu numărul de înmatriculare OT 70 DPC. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 156/19.11.2015 cu privire la 

stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al 

Consiliului Județean Olt, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea sau de sub autoritatea acestuia, completată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 221/15.12.2016, la art. 2 s-a stabilit cota lunară de carburanți pentru 

autovehiculele din dotarea instituțiilor și serviciilor aflate în subordinea sau de sub 

autoritatea Consiliului Județean Olt la 250 litri/autovehicul. 

Prin adresa nr. 45907/11.08.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8561/11.08.2021, 

aceasta ne aduce la cunoștință că imobilul în care funcționa Centrul de Abilitare și 

Reabilitare Cezieni trebuie supus unor intervenții de consolidare și că, începând cu 

data de 09.08.2021, un număr de 30 de beneficiari ai acestui centru au fost mutați la 

Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina, iar un număr de 32 de salariați ai 

Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni au fost delegați pentru o perioadă de      

60 de zile pentru a-și desfășura activitatea la Slatina. 

În aceeași adresă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt precizează că, după expirarea celor 60 de zile, vor fi nominalizați și restul de 32 de 

salariați pentru a-și desfășura activitatea tot la Slatina, situație care se va repeta până 

când clădirea Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni va fi consolidată și va 

permite cazarea în siguranță a beneficiarilor. 

Salariații delegați vor lucra în două ture, cu începere de la orele 7 și 19, iar 

marea majoritate a acestora au domiciliul pe raza localității Cezieni și nu dețin permis 

auto, motiv pentru care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt a hotărât să pună la dispoziția acestor salariați un microbuz din parcul auto al 

direcției pentru a le asigura transportul la și de la locul de muncă, această măsură fiind 

eficientă și din punct de vedere financiar pentru unitate, întrucât salariații parcurg 

zilnic o distanță de peste 100 km, dus-întors, iar mijloacele de transport în comun 

existente pe ruta Slatina - Caracal - Cezieni nu permit salariaților delegați respectarea 

programului de lucru. 
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Microbuzul va circula zilnic pe ruta Cezieni - Caracal - Slatina și retur, atât 

dimineața, cât și seara, inclusiv în week-end - uri sau sărbătorile legale, parcurgând 

aproximativ 300 km/zi, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt estimând un consum lunar de carburant de aproximativ 1200 litri.  

Acest consum depășește cota lunară de 250 litri/autovehicul stabilită prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 156/19.11.2015, completată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 221/15.12.2016, pentru autovehiculele din dotarea 

instituțiilor și serviciilor aflate în subordinea sau de sub autoritatea Consiliului 

Județean Olt. 

Având în vedere situația creată, prin adresa nr. 45907/11.08.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 8561/11.08.2021, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt a solicitat fie eliminarea cotei de carburant, fie 

majorarea cotei de carburant pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare          

OT 70 DPC, în condițiile legii, pe perioadă nedeterminată de timp, întrucât nu se poate 

anticipa cât vor dura lucrările de consolidare ale Centrului de Abilitare și Reabilitare 

Cezieni. 

Conform prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice 

și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, normativele de cheltuieli privesc acțiunile de 

protocol și dotarea cu autoturisme.   

Ordonanța Guvernului  nr. 80/2001, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu mai prevede 

normative de cheltuieli pentru consumul de carburanți. În această situație am 

considerat că este necesară stabilirea consumului de carburanți prin hotărâre de 

consiliu județean, adoptându-se, așa cum am expus mai sus, Hotărârea Consiliului 

Județean Olt  nr. 156/19.11.2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanți 

pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum și ale 

instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia, 

completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 221/15.12.2016.  

Având în vedere cele prezentate, precum și solicitarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, a fost inițiat prezentul Proiect de hotărâre 

prin care se propune, prin excepție de la prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 156/19.11.2015, stabilirea cotei lunare de carburanți pentru 

autoturismul din parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, cu numărul de înmatriculare OT 70 DPC, la 1200 litri/lună pe perioada 

desfășurării lucrărilor de reabilitare la Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni și a 

delegării personalului aferent din cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni 

în cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina.  

Proiectul de hotărâre cu privire la: stabilirea cotei lunare de carburanți pentru un 

autoturism aflat în parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, îndeplinește condițiile legale și propun aprobarea acestuia în forma 

prezentată. 

 

 

INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                                 APROB 

DIRECTIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANȚE                                PREȘEDINTE   

Nr. 8706/17.08.2021                                                                             Marius OPRESCU     

 

 

 

 

                                                                                                                       AVIZAT 

                                                                                                              VICEPREȘEDINTE 

                                                                                                              Ionuț-Cătălin IVAN 

 

 

 

 

RAPORT 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: stabilirea cotei lunare de carburanți pentru un 

autoturism aflat în parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 156/19.11.2015 cu privire la stabilirea 

cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Olt, 

precum și ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia, 

completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 221/15.12.2016, la art. 2 s-a stabilit 

cota lunară de carburanți pentru autovehiculele din dotarea instituțiilor și serviciilor aflate 

în subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Județean Olt la 250 litri/autovehicul. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin adresa              

nr. 45907/11.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8561/11.08.2021,           

ne aduce la cunoștință că imobilul în care funcționa Centrul de Abilitare și Reabilitare 

Cezieni trebuie supus unor intervenții de consolidare și că, începând cu data de 09.08.2021, 

un număr de 30 de beneficiari ai acestui centru au fost mutați la Complexul Servicii Persoane 

Adulte Slatina, iar un număr de 32 de salariați ai Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni 

au fost delegați pentru o perioadă de 60 de zile pentru a-și desfășura activitatea la Slatina.   

În aceeași adresă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

precizează că, după expirarea celor 60 de zile, vor fi nominalizați și restul de 32 de salariați 

pentru a-și desfășura activitatea tot la Slatina, situație care se va repeta până când clădirea 

Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni va fi consolidată și va permite cazarea în 

siguranță a beneficiarilor. 

Salariații delegați vor lucra în două ture, cu începere de la orele 7 și 19, iar marea 

majoritate a acestora au domiciliul pe raza localității Cezieni și nu dețin permis auto, motiv 

pentru care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a hotărât să 

pună la dispoziția acestor salariați un microbuz din parcul auto al direcției pentru a le asigura 

transportul la și de la locul de muncă, această măsură fiind eficientă și din punct de vedere 

financiar pentru unitate, întrucât salariații parcurg zilnic o distanță de peste 100 km,           

dus-întors, iar mijloacele de transport în comun existente pe ruta Slatina - Caracal - Cezieni 

nu permit salariaților delegați respectarea programului de lucru. 

Microbuzul va circula zilnic pe ruta Cezieni - Caracal - Slatina și retur, atât dimineața, 

cât și seara, inclusiv în week-end - uri sau sărbătorile legale, parcurgând aproximativ          

300 km/zi, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt estimând           

un consum lunar de carburant de aproximativ 1200 litri.  
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Acest consum depășește cota lunară de 250 litri/autovehicul stabilită prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 156/19.11.2015, completată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr. 221/15.12.2016, pentru autovehiculele din dotarea instituțiilor și serviciilor aflate în 

subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Județean Olt. 

Având în vedere situația creată, prin adresa nr. 45907/11.08.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 8561/11.08.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt a solicitat fie eliminarea cotei de carburant, fie majorarea cotei de 

carburant pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare OT 70 DPC, în condițiile legii, 

pe perioadă nedeterminată de timp, întrucât nu se poate anticipa cât vor dura lucrările de 

consolidare ale Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni. 

Conform prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului  nr. 80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile 

publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, normativele de cheltuieli privesc acțiunile de protocol și dotarea cu 

autoturisme.   

  Ordonanța Guvernului  nr. 80/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu mai prevede normative de 

cheltuieli pentru consumul de carburanți. În această situație am considerat că este necesară 

stabilirea consumului de carburanți prin hotărâre de consiliu județean, adoptându-se, așa 

cum am expus mai sus, Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 156/19.11.2015 cu privire la 

stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului 

Județean Olt, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sau de sub 

autoritatea acestuia, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 221/15.12.2016.  

Având în vedere cele prezentate, precum și solicitarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, a fost inițiat prezentul Proiect de hotărâre prin care se 

propune, prin excepție de la prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt            

nr. 156/19.11.2015, stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autoturismul din parcul auto 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu numărul de 

înmatriculare OT 70 DPC, la 1200 litri/lună pe perioada desfășurării lucrărilor de reabilitare 

la Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni și a delegării personalului aferent din cadrul 

Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni în cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte 

Slatina. 

 Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru 

care propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANȚE 

Constanța Dumitru 

   

 

 

 

 

  

                                                                                  Șef Serviciu 

                                                                                    Serviciul Juridic – Contencios 

                                                                                     Ana –Venera ȘTEFĂNESCU 


