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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Ostrov la ,,Programul de 

stimulare a înnoirii parcului auto naţional” – programul rabla 2014, în vederea 
achiziţionării unui autoturism prin acest program de către comuna Ostrov 

 
 

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 lit. e, cu următorul cuprins: 
   e) ,,achiziţionarea de autoturisme în cadrul ,,Programului 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”. 

Ţinând cont de cele precizate mai sus, propun aprobarea participării la programul 
,,Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” – programul rabla 2014, 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 tichetul valoric în valoare nominală de 6.500 lei. 
 Diferenţa până la valoarea de achiziţie al noului autoturism se asigură din bugetul 
propriu de venituri şi cheltuieli al comunei Ostrov, pe anul 2014. 

Pentru aceste considerente propun casarea autoturismului DAEWOO cu datele de 
identificare menţionate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
autoturism aparţinând parcului auto propriu al Primăriei comunei Ostrov, ţinând cont de 
prevederile O.G. nr. 112/2000 – pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale cere alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 
 Conform Ordinului nr. 981/07.03.2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor pentru 
aprobarea ,,Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional”, secţiunea a-2-a, art. 34, lit. k, pentru întocmirea dosarului de înscriere în 
vederea acceptării de către Administrarea Fondului de Mediu Bucureşti, aceasta trebuie 
să cuprindă şi: 



        - hotărârea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al 
municipiului Bucureşti, după caz, privind participarea la program, în original, 
hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului 
uzat/autovehicolelor uzate şi  numărul acestora, achiziţionarea autovehicului 
nou/autovehicolelor noi prin program, acordul privind asigurarea contribuţiei 
proprii. 
 Pentru aceste considerente propun adoptarea unei Hotarâri de Consiliu Local 
privind aprobarea participării la  Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 
– programul rabla 2014, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de 
către comuna Ostrov 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
DRAGOMIR NICULAE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA OSTROV 
COMPARTIMENT BUGET FINANTE 
 CONTABILITATE, 
ACHIZITII PUBLICE ,  
 
                                                                                                           APROBAT, 
                                                                                                               PRIMAR, 
                                                                                           DRAGOMIR NICULAE  
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Ostrov la Programul de 

stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2012, în vederea 
achiziţionării unui autoturism prin acest program de către comuna Ostrov 

 
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 

b) 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 lit. e, cu următorul cuprins: 
          ,,e) achiziţionarea de autoturisme in cadrul Programului 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”. 

În fapt se dă posibilitatea instituţiilor publice de a achiziţiona, exclusiv prin 
,,Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional”, de autoturisme noi. 

Ţinând cont de cele precizate mai sus, propunem aprobarea participării la 
programul ,,Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 
2014,  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 tichetul valoric în valoare nominală de 6.500 lei. 

Diferenţa până la valoarea de achiziţie al noului autoturism se asigură din bugetul 
propriu de venituri şi cheltuieli al comunei Ostrov, pe anul 2014. 
 
       Caracteristicele autoturismului uzat:  

Marca: DAEWOO 
 Nr. înmatriculare: CT 08 PCO  
 Capacitate cilindrică: 1498 cmc 
 Anul fabricaţiei: 2005 



Data primei înmatriculări: 18.04.2005 
Culoare: GRI POLY 
Nr. identificare: KLATF19Y15DO70787 
Serie motor:134201R 
Combustibil: BENZINA + GAZ GPL 
Nr. inventar: 9 
Amortizare mijloc fix: 100%începând cu anul 2005 
Km. Efectiv rulaţi: 331672 

 
Autoturismul având caracteristicele de mai sus, are o uzură pronunţată cu un 

consum mare de combustibil - consum ridicat de ulei motor, iar pentru reparaţiile curente 
şi reviziile tehnice periodice întâmpinăm dificultăţi. 

Pentru aceste considerente propunem casarea autoturismului marca DAEWOO cu 
datele de identificare mai sus menţionate, autoturism aparţinând parcului auto propriu al 
Primăriei comunei Ostrov, 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 Ordinului nr. 981/07.03.2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor pentru 
aprobarea ,,Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 
naţional”, secţiunea a-2-a, art. 34, lit. k, pentru întocmirea dosarului de înscriere în 
vederea acceptării de către Administrarea Fondului de Mediu Bucureşti, aceasta trebuie 
să cuprindă şi: 
        ,,hotărârea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al 
municipiului Bucureşti, după caz, privind participarea la program, în original, 
hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului 
uzat/autovehicolelor uzate şi  numărul acestora, achiziţionarea autovehicului 
nou/autovehicolelor noi prin program, acordul privind asigurarea contribuţiei 
proprii”. 

Faţă de cele arătate propunem Consiliului Local Ostrov adoptarea unei Hotarâri 
de Consiliu Local privind aprobarea participării la  Programul de stimulare a înnoirii 
parcului auto naţional – programul rabla 2014, în vederea achiziţionării unui autoturism 
prin acest program de către  comuna Ostrov. 
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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării comunei Ostrov la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 
naţional – programul rabla 2014, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program, de 

către comunei Ostrov 
 

Consiliul local al comunei Ostrov, 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Ostrov 
- raportul compartimentului de specialitate,    
- prevederile art. 13, lit. s din O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul de mediu, 
- prevederile art. 24, alin. 3, lit. e din O.U.G nr. 109/2012 privind unele măsuri financiar – 
bugetare, 
- prevederile O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casarea 
şi valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ – teritoriale, 
- prevederile art. 6 şi art. 34, lit k din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr. 981/07.03.2012 al Ministrului Mediului şi 
Pădurilor, 
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice,  
- prevederile art. I, pct. 2 din O.U.G nr.109/2010 privind unele măsuri financiar bugetare, 

În temeiul art. 36, şi 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă participarea comunei Ostrov la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 
naţional – programul rabla 2014. 
Art.2 Se aprobă casarea unui autoturism din parcul auto propriu al Primăriei comunei Ostrov, 
conform Anexei nr. 1 care cuprinde datele de identificare ale acestuia şi care face parte inegrantă 
din prezenta hotarâre. 
Art.3 Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii 
parcului auto naţional, pentru comuna Ostrov. 
Art.4 Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare 
autoturismului uzat este de 6.500 lei/ autoturism. 
Art.5 Diferenţa până la valoarea achizitiei noului autoturism se asigură din bugetul propriu de 
venituri şi cheltuieli al comunei Ostrov, pe anul 2014. 
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesaţi. 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi din totalul de 15 consilieri prezenti , 
din totalul de 15 consilieri in functie. 
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