
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 HOTĂRÂRE 

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul comunei Cornu 
 

        În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 5 alin. (3), art.23 alin.(1), art. 51 alin(3),  art. 54 alin.(5)  precum și Rolul,competenţele şi 
responsabilităţile autorităţilor administraţiei  publice locale şi lista cheltuielilor care se prevăd în 
bugetele locale, prevăzute în art.20 şi anexa nr.2 la Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 1 alin. (1), (3) și (4), art. 4 alin.(1),(2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
c) art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. b), d) și e), coroborate cu alin.(4) lit.a), alin.6 lit.a) pct.4-6,  
alin.(7) și alin.(9) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările 
și completările ulterioare,   

       luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.1561/20.02.2019; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 
1562/20.02.2019; 
c)Raportul comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 ale Consiliului Local al comunei Cornu; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 
              

Art.1.- (1)Se stabilesc și se aprobă normativele de cheltuieli proprii cu privire la 
consumul lunar de carburanţi prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

            (2)Pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale şi a 
referendumurilor, consumul de carburanţi se suplimentează cu 25% pentru o perioadă de 2 luni 
înaintea datei la care au loc scrutinele electorale. 

Art.2.- (1)Se stabilesc și se aprobă normativele de cheltuieli, precum și limitele 
maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol, prevăzute în anexa 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2)Pentru fiecare acțiune de protocol organizată în condițiile prezentei hotărâri se  
elaborează un deviz al cheltuielilor, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr.2 iar decontarea 
acestor cheltuieli se efectuează cu încadrarea în bugetul aprobat anual cu această destinație. 

Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.64/2015. 

       Art.4.-   Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
- Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Doamnei Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae SAVU 

                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                          Daniela IANCU 
Cornu, 28 februarie 2019 
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http://www.primariacornu.ro/


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
                                                                                                 ANEXA NR.1 la H.C.L. nr.17/2019 

 
Normativele de cheltuieli proprii cu privire la consumul lunar de carburanţi 

 
Nr. 
crt. 

Număr 
autoturism Destinația  Consum lunar 

(litri carburant) 

1 1 (Wolkswagen Passat) Autorități  publice și acțiuni 
externe  250 

2 1 (Dacia Duster) Ordine publică și  siguranță 
națională  200 

TOTAL  x 450 

 
ANEXA NR.2 la H.C.L. nr.17/2019 

 
LIMITA MAXIMĂ DE CHELTUIELI PENTRU ACȚIUNI DE PROTOCOL 
 

Normative de cheltuieli Unitatea de 
măsură 

Limita 
maximă 

I. Organizarea de mese oficiale, cocteiluri sau alte tratații – invitați români 
A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de primar (dineuri, 

dejunuri, mese festive) cu ocazia unor acțiuni, manifestări  
lei/persoană 60 

B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de primar 
invitaților oficiali 

lei/persoană 25 

C. Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul conferinţelor 
sau al şedinţelor, oferite de primar invitaților 

lei/persoană 20 

II. Invitarea în țară a unor delegații străine pe cheltuiala părții române 
A. Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații primarului lei/persoană/zi 100 
B. Alte cheltuieli:    

B.1. Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul 
conferinţelor sau al şedinţelor, oferite de primar invitaților 

lei/persoană/zi 20 

B.2.Cadouri în limita sumei de : lei/delegație 400 
B.3.Materiale informative și de lucru lei/persoană 30 
B.4.Materiale promoționale lei/persoană 30 
B.5.Organizare vizite obiective turistice lei/persoană 50 

III. ALTE ACȚIUNI DE PROTOCOL CU CARACTER DEOSEBIT: evenimente și manifestări 
cultural-educative și sportive 

1.Cheltuieli de masa/cină festivă/tratații cu ocazia unor evenimente, 
acțiuni, manifestări cultural-educative și sportive 

lei/persoană 50 

2.Cazare invitați lei/persoană 150 
3.Transport intern invitați  lei/persoană 90 
4.Servicii foto lei/eveniment 500 
5.Buchete de flori/aranjamente florale lei/persoană 40 
6.Coroane de flori pentru ceremonii  lei/bucată 250 
7.Vizite obiective turistice lei/persoană 50 
8.Diplome aniversare și cadouri simbolice lei/persoană 50 
9.Premii diverse lei/persoană 50 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae SAVU 

                                                                                                                           SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                          Daniela IANCU 

 
 


