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HOTARARE NR.23 
privind aprobarea casarii si valorificarii autoturismului din dotarea Primariei 

comunei Crucea , judetul Constanta si achizitionarea unui nou autoturism 
 

Consiliul Local al comunei Crucea , judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din 

data de  26.03.2015, 

Avand in vedere : 

- expunerea de motive prezentata de primarul comunei Crucea; 

-  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 Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice,  

In conformitate cu : 
• prevederile art.11 din Ordonanta guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor 

masuri bugetare, cu modificarile ulterioare; 

• prevederile art.IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.68/2012 pentru 

modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri 

financiar-fiscale 

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

locală, republicată, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă casarea  autoturismului din dotarea  Primăriei comunei Crucea 

conform Anexei nr. 1 care cuprinde datele de identificare ale acestuia şi care face parte 

integrantă din prezenta hotarâre. 

Art.2 Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou cu o capacitate cilindrica pana la 

1600 cm³ si al carui pret sa nu depaseasca contravaloarea in lei a sumei de 18000 euro 

inclusiv TVA , prin cumparare directa. 

Art.3 Valoarea achizitiei noului autoturism se asigură din bugetul propriu de venituri 

şi cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, pe anul 2015. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei Crucea, 

judetul Constanta , compartimentul achizitii publice si Compartimentul contabilitate . 

   Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare : Primarului comunei 

Crucea, judetul Constanta, Compartimentului achizitii publice, Compartimentului 

contabilitate  si Institutiei Prefectului- Judetul Constanta; 

                                    
Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi contra, 
..... abţineri din         numărul total de .......  consilieri în funcţie prezenti. 
 
  Crucea -26.03.2015 

 

Presedinte de sedinta ,                                                                          Contrasemneaza,                   

         Iosif DOBRIN                                                                                         SECRETAR, 

                                                                                       Reveicuta GURGU 
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Compartiment contabilitate 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea casarii si valorificarii 
autoturismului din dotarea Primarei Comunei Crucea, judetul 

Constanta si achizitioanarea unui nou autoturism 
 
 

Achiziţionarea de autoturisme, 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,  prin art.11 

din Ordonanta guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor masuri 

bugetare, cu modificarile ulterioare, cu următorul cuprins: 

”Prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 

cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri 

financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se aplica pana la data de 31 decembrie 2014”.  
 Autoturismul proprietatea Primariei Comunei Crucea , are o uzură 

pronunţată cu un consum mare de combustibil - benzină, consum ridicat de ulei 

motor, iar pentru reparaţiile curente şi reviziile tehnice periodice întâmpinăm 

dificultăţi. 

 
       Caracteristicele autoturismului uzat:  

Marca: Renault Megane 

 Nr. înmatriculare: CT 14 PCC 

 Capacitate cilindrică: 1598 cmc 

 Anul fabricaţiei: 2006 

Data primei înmatriculări: 22.07.2007  

Culoare: negru 

Nr. identificare: VF1LM1ROH37187154 



Serie motor: R028651 

Combustibil: benzină 

Nr. inventar: 037 

Amortizare mijloc fix: 100% începând cu anul 2013 

Km. Efectiv rulaţi: 325.374 

 

Pentru aceste considerente propunem casarea autoturismului marca 

Renault Megane cu datele de identificare mai sus menţionate, autoturism 

aparţinând parcului auto propriu al Primăriei Comunei Crucea, 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. 

 
Faţă de cele arătate propunem Consiliului Local Crucea adoptarea unei 

Hotarâri de Consiliu Local privind casarea si valorificarea autoturismului mai 

sus mentionat. 

 

 

 
 
                                    Inspector contabil, 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


