
Orasul Tirgu Neamt 
Primar 
Nr. 10331/22.06.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea participării Orasului Tirgu Neamt la “ Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional ”- programul rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program 

de către Orasul Tirgu Neamt 
 
 Achiziţionarea de autoturisme, inclusiv a celor prin “ Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional ”de către instituţiile publice a fost limitată odată cu apariţia O.U.G. nr. 34 / 
2009.  
 Astfel conform art.24. alin.(1) lit.a) din actul normativ menţionat, “De la data intrării în 
vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute 
la art. 21 li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de: 
 a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din O.U.G.nr.109 / 2005, 
privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102 /2006, cu 
modificările şi completările ulterioare;” 
 Această interdicţie a fost ridicată în cazul instituţiilor publice, cu titlu de excepţie, prin O.U.G. 
nr. 109 / 2010, care la art. I pct. 2 stipulează că la art. 24. alin.(3), din O.U.G. nr. 34 / 2009,după lit.d) 
se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: 
 “ achiziţionarea de autoturisme în cadrul la “ Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, ” aprobat prin O.U.G.nr. 196 / 2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare;” 

Luand act de art.5, alin.9 din Ordonanta nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice: 

“ (8)Se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi 
de subordonare, să achiziţioneze autoturisme, aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate cilindrică mai 
mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro 
inclusiv TVA.” 
 Ţinând cont de cele precizate mai sus, propun aprobarea participării la programul “Programul 
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ”- programul rabla 2017, în vederea achiziţionării unui 
autoturism nou prin acest program pentru parcul auto propriu al instituţiei, înlocuind astfel un 
autoturism uzat care urmează să fie predat spre casare colectorului autorizat, obţinând certificatul de 
distrugere în vederea radierii acestuia din circulaţie şi obţinând astfel un tichet valoric, în valoare 
nominală de 6.500 lei. 
 Diferenţa până la valoarea de achiziţie al noului autoturism se va asigura din bugetul propriu de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2017 si un contract de leasing pe o perioada de 24 luni. 
 Pentru aceste considerente propun casarea : 

 autoutilitara N1 marca DACIA (NT.10.PRI- gri) – BB Furgon, aparţinând parcului auto 
propriu al Orasului Tirgu Neamt, ţinând cont de prevederile O.G. nr. 112 / 2000 – pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale. 
 Conform art.28 din Ordinul nr. 954 din 20.05.2016 al Ministrului Mediului şi Pădurilor – 
pentru aprobarea “ Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” , 
pentru întocmirea dosarului de acceptare ,  

PROPUN 
CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 - adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local al Orasului Tirgu Neamt privind aprobarea 
participării la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” - programul rabla 2017, în 
vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program pentru Orasul Tirgu Neamt. 
           Primar,           

Harpa Vasilicã 



Orasul Tirgu Neamt                    Avizat, 
Biroul Buget-Prognoze- Contabilitate                                        Primar, 

     Nr. 10331/22.06.2017         Harpa Vasilicã 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea participării Orasului Tirgu Neamt la “ Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional ”- programul rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program 

de către Orasul Tirgu Neamt 
. 
 Achiziţionarea de autoturisme, inclusiv a celor prin “ Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional ”de către instituţiile publice a fost limitată odată cu apariţia O.U.G. nr. 34 / 
2009.  
 Astfel conform art.24. alin.(1) lit.a) din actul normativ menţionat, “De la data intrării în 
vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute 
la art. 21 li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de: 
 a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din O.U.G.nr.109 / 2005, 
privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102 /2006, cu 
modificările şi completările ulterioare;” 
 Această interdicţie a fost ridicată în cazul instituţiilor publice, cu titlu de excepţie, prin 
O.U.G. nr. 109 / 2010, care la art. I pct. 2 stipulează că la art. 24. alin.(3), din O.U.G. nr. 34 / 
2009,după lit.d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: 
 “ achiziţionarea de autoturisme în cadrul la “ Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, ” aprobat prin O.U.G.nr. 196 / 2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare;” 

 
Luand act de art.5, alin.9 din Ordonanta nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice: 
 

B. Autorităţi ale administraţiei publice locale:   

1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti 8 autoturisme 
2. Consiliile judeţene 6 autoturisme 
3. Consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ 5 autoturisme 
4. Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 4 autoturisme 
5. Consiliile locale ale celorlalte municipii şi ale oraşelor 3 autoturisme 

 
“ (8)Se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi 

de subordonare, să achiziţioneze autoturisme, aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate cilindrică mai 
mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro 
inclusiv TVA.” 

 
 Luand act de: 

1. adresa nr.1737/30.05.2017- 9097/31.05.2017 primita de la Directia de asistenta sociala Tirgu 
Neamt, prin care ni se aduce la cunostinta stadiul avansat de uzura , cuantumul ridicat al cheltuielilor 
de intretine pentru autoutilitara NT-10-PRI, precum si procesul verbal de predare primire 
1915/19.06.2017-10240/21.06.2017 al acesteia; 

2. procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe  nr.10329/22.06.2017 
 

 Ţinând cont de cele precizate mai sus, propunem aprobarea participării la programul 
“Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ”- programul rabla 2017, în vederea 
achiziţionării unui autoturism nou prin acest program pentru parcul auto propriu al instituţiei, 
înlocuind astfel un autoturism uzat care urmează să fie predat spre casare colectorului autorizat, 



obţinând certificatul de distrugere în vederea radierii acestuia din circulaţie şi obţinând astfel un tichet 
valoric, în valoare nominală de 6.500 lei. 
 Diferenţa până la valoarea de achiziţie al noului autoturism se va asigura din bugetul propriu de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2017 si un contract de leasing pe o perioada de 24 luni. 

Pentru aceste considerente propunem casarea : 
 autoutilitara N1 marca DACIA (NT.10.PRI-gri) cu datele de identificare: 

* marca: Dacia 3 , autoutilitara BB Furgon 
* nr. înmatriculare: NT-10-PRI 
* capacitate cilindrică: 1461 cmc 
* anul fabricaţiei: 2007 
* data primei înmatriculări:    11.07.2007 
* culoare: gri 
* nr. identificare: UU1FSD1K537958420 
* combustibil: motorina 
* nr. inventar: 14 
* amortizare mijloc fix:         100% (începând cu luna decembrie 2013) 
* km. efectivi rulaţi: 212.207 km 

 
 

PROPUNEM SPRE APROBARE CONSILIULUI  LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT: 
 

1. participarea  Orasului Tirgu Neamt  la “ Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional ”- programul rabla 2017, in sensul ca tichetul valoric sa fie valorificat la achizitia unui 
autovehicul nou, respectiv  un autoturism cu cinci locuri, ce va fi decontat din bugetul propriu de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2017 si un contract de leasing pe o perioada de 24 luni; 
2. imputernicirea doamnului HARPA Vasilicã, avand functia de primar, in cadrul Orasului Tirgu 
Neamt, domiciliat in Oras Tirgu Neamt,str.I.Roata, nr … legitimat cu CI seria NT, numar 
……………, pentru a reprezenta institutia la semnarea contractului de leasing, privind achizitia unui 
autovehicul prin programul Rabla 2017; 

 
 

Prenume, nume                        Functia ocupata                                            Semnatura             Data 

 Serviciul Juridic  22.06.2017 

  
Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 
Directia Buget Prognoze-Financiar Contabil 

 22.06.2017 

 
Durbaca Sorin 

Sef Serviciu 
Serviciul Investitii 

 22.06.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
HOTARARE 

PROIECT 
privind aprobarea participării Orasului Tirgu Neamt la “ Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional ”- programul rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program 

de către Orasul Tirgu Neamt 
 

 În conformitate cu prevederile art. 13. lit.s din O.U.G.nr. 196/2005 privind Fondul de 
mediu, precum si cu cele ale art.24. alin.(3), lit.e) din O.U.G.nr.34/2009- privind reglementarea unor 
măsuri financiar - fiscale, modificată si completată prin O.U.G. nr.. 109/2010 - privind unele măsuri 
financiar-bugetare si Legea nr. 273 / 2006, privind finanţele publice; 
 În baza O.G. nr. 112/2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor 
administrativ - teritoriale; 
 Având în vedere prevederile din Ghidul de finanţare a Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr. 661 /2017  al Ministrului Mediului; 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 10331/22.06.2017 inaintata de Primarul orasului Tirgu 
Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’realizat in comun de  Directia Buget Contabilitate, RU si 
dezvoltare locala, cu Serviciul Juridic , Serviciul Investitii si Serviciul Administrativ-Gospodaresc din 
cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 
 În conformitate cu prevederile art. 36. alin.(9) , art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, precum si cu cele ale art.I pct.2 din O.U.G. nr. 109/2010 - 
privind unele măsuri financiar - bugetare , 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1.- Se aprobă participarea Orasului Tirgu Neamt la „Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional" - programul rabla 2017. 
Art.2.- Se aprobă casarea autoutilitarei N1 marca Dacia din parcul auto propriu al Orasului Tirgu 

Neamt, conform Anexei care cuprinde datele de identificare şi care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.- Se aprobă achiziţionarea a unui autoturism nou prin „Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional", pentru Orasul Tirgu Neamt. 

Art.4.- Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare unui 
autoturism uzat este de 6.500 lei. 

Art.5.- Diferenţa până la valoarea de achiziţie al noului autoturism se asigură din bugetul 
propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 si un contract de leasing pe o perioada de 24 luni.  

Art.6.- Se imputerniceste doamnul HARPA Vasilicã, avand functia de primar al Orasului Tirgu 
Neamt, domiciliat in Oras Tirgu Neamt, legitimat cu CI seria NT, numar ……………., pentru a 
reprezenta institutia la semnarea contractului de leasing privind achizitia unui autoturism cu cinci 
locuri prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", pentru Orasul Tirgu Neamt;   

Art.7.- Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari 
modul in care Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala,  Serviciul Juridic , Serviciul 
Investitii si Serviciul Administrativ-Gospodaresc din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt vor lua 
toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari; 

Art.8.- Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate 
   Initiator,               Avizat legalitate, 
         Primar,       Secretar oraş 
    Harpa Vasilicã    
 



Anexa la H.C.L  
                                                                               

Nr...........din 
................... 

T A B E L 
cuprinzând datele de identificare ale autoturismului din 

parcul auto propriu al Orasului Tirgu Neamt,  
propus pentru casare 
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1 Autoutilitara Dacia 
BB 

Furgon 

NT-10-PRI UU1FSD1K537958420 2007 11.07.2007 N00128154T Seria F  
Nr.  

575104 

19 

        


