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REFERAT 

privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul Dacia Logan Prestige înmatriculat sub nr. TM 17 
ZTZ şi autoturismul  Dacia Logan Prestige înmatriculat sub nr. TM 17 ZTY, care deservesc Direcţia de 

Asistenţă Socială Comunitară Timişoara 
 
 

În lista de investiţii pentru anul 2016 – la poziţia 1 – a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară 
Timişoara, aprobată de ordonatorul principal de credite şi înregistrată sub nr.2797/03.06.2016, figurează 
două autoturisme Dacia Logan. Cele două autoturisme Dacia Logan, s-au achiziţionat la preţul de 44.299,32 
lei/autoturism, la data de 15.06.2016 de la Renault Comercial Roumanie SRL, cu respectarea legislaţiei în 
domeniu. 

Având în vedere scopul achiziţionării autoturismelor, respectiv efctuarea de deplasări în interesul 
desfăşurării în condiţii optime a activităţilor  Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, este 
necesară aprobarea normativului privind consumul lunar de carburant pentru autoturismul Dacia Logan 
Prestige cu nr. înmatriculare TM 17 ZTZ (deplasarea la sediile DASC Timişoara – 9 sedii -, deplasări la 
entităţi şi instituţii colaboratoare şi partenere, activităţi administrative), şi autoturismul Dacia Logan Prestige 
cu nr. înmatriculare TM 17 ZTY (realizarea activităţilor administrative privind distribuirea de alimente prin 
Programul European Operaţional Ajutorarea persoanelor Defavorizate). 

Având în vedere prevederile pct.9 din Legea 247/2002 pentru aprobarea O.G.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, modificată prin OUG 55/2010 
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi în conformitate cu Anexa - Normativ de cheltuieli 
privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi; 

Conform celor menţionate, vă  supunem spre  aprobare cota consumului lunar de carburant pentru 
cele două(2) autoturisme, la 125 litri/lună/autoturism. 
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