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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea particip ării Comunei Domneşti la „Programul 
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2016” 

prin casarea mijlocului fix DACIA BERLINA LSDAA 
 

Consiliul Local al Comunei Domnesti întrunit în sedinţă de lucru 
 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
• Raportul de specialitate al Viceprimarului Comunei Domneşti; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile art. 13 lit. s) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 28 alin. (1) lit. j) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a 

Parcului auto naţional pentru anul 2015, aprobat prin Ordinul MMAP nr. 609/2015; 
• Prevederile art. 5 alin. (8) din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile OG 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, 

 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 123 alin. 

(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  – Se aprobă participarea Comunei Domneşti la „Programul de stimulare a 
Parcului auto naţional pentru anul 2016”. 

 
Art. 2  – Se aprobă casarea, sub condiţia acceptării dosarului în cadrul programului 

menţionat la Art.1, a mijlocului fix DACIA BERLINA LSDAA, uzat fizic, din parcul 
propriu al Comunei Domneşti, cu datele de identificare menţionate mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Marca maşinii / 
Nr. înmatriculare 

Tip 
autovehicul 

Nr. de identificare Data 
fabricaţiei 

Data 
înmatricul ării  

1 DACIA BERLINA 
LSDAA  
B - 32 - PRD 

Autoturism UUILSDAAH31982226 2004 15.02.2005 

 
Art. 3  – Se aprobă achiziţionarea unui autovehicul nou prin „Programul de stimulare 

a Parcului auto naţional pentru anul 2016”. 
 



Art. 4   – Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând primele de casare 
corespunzătoare a autovehiculului uzat este de 6.500 lei. 

 
Art. 5  – Diferenţa până la valoarea de achiziţie a noului autovehicul se asigură din 

Bugetul local al Comunei Domneşti, aprobat în acest sens. 
 
Art. 6  – Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                           /Secretar   

                                                                                                          Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea particip ării Comunei Domneşti la „Programul 
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2016” 

prin casarea mijlocului fix DACIA BERLINA LSDAA 
 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
 
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Viceprimarului Comunei Domneşti; 
- Prevederile art. 13 lit. s) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 28 alin. (1) lit. j) din Ghidul de finanţare a Programului de 

stimulare a Parcului auto naţional pentru anul 2015, aprobat prin Ordinul 
MMAP nr. 609/2015; 

- Prevederile art. 5 alin. (8) din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative 
de cheltuieli pentru autorităţile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile OG 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; 

 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 

123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

Faţă de cele arătate mai sus, vă supun spre aprobare următorul  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

� Se aprobă participarea Comunei Domneşti la „Programul de stimulare a 
Parcului auto naţional pentru anul 2016”. 

� Se aprobă casarea, sub condiţia acceptării dosarului în cadrul programului 
menţionat la pct. 1, a mijlocului fix DACIA BERLINA LSDAA, uzat fizic, 
din parcul propriu al Comunei Domneşti, cu datele de identificare menţionate 
mai jos: 

 
Nr. 
crt. 

Marca maşinii / 
Nr. înmatriculare 

Tip 
autovehicul 

Nr. de identificare Data 
fabricaţiei 

Data 
înmatricul ării 

1 DACIA BERLINA 
LSDAA  
B - 32 - PRD 

Autoturism UUILSDAAH31982226 2004 15.02.2005 

 
 
 



1. Se aprobă achiziţionarea unui autovehicul nou prin „Programul de 
stimulare a Parcului auto naţional pentru anul 2016”. 

2. Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând primele de casare 
corespunzătoare a autovehiculului uzat este de 6.500 lei. 

3. Diferenţa până la valoarea de achiziţie a noului autovehicul se asigură din 
bugetul local al Comunei Domneşti, aprobat în acest sens. 

4. Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind participarea Comunei Domnești la ,,Programul de  

stimulare a înoirii Parcului auto național pentru anul 2016 prin casarea  
mijlocului fix DACIA BERLINA LSDAA 

 
 

 
Având in vedere: 

� Prevederile art. 13 lit. s) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu 
modificările si completările ulterioare; 

� Prevederile art. 28 alin, (1) lit. j) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare 
a Parcului auto național pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul MMAP nr. 
609/2015; 

� Prevederile art. 5 alin. (8) din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritățile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

� Prevederile OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public al statului si al unităților administrativ-teritoriale, 
 
    vă propunem spre aprobare participarea Comunei Domnești la ,,Programul de 

stimulare a Parcului auto național pentru anul 2016’’, în vederea achiziționării unui 
autoturism nou, prin casarea mijlocului fix Dacia Berlină LSDAA, uzat fizic, din parcul 
propriu al Comunei Domnești cu datele de identificare: 

• An fabricație 2004; 
• Serie șasiului UU1LSDAAH31982226 
• Nr. de înmatriculare B 32 PRD 
• Data înmatriculării 15.02.2005 
 

 
1.   NECESITATEA:     
 
      Solicitarea are la bază gradul avansat de uzură fizică și morală, durata normală de 
utilizare consumată, iar repararea si menținerea în funcțiune nu se mai justifică.   
      În susținerea acestora am atașat alăturat un deviz estimativ al cheltuielilor cu reparația 
autoturismului, si anume: 
� Devizul estimativ din data de 23.09.2016, emis de SC CAR STUDIO SRL, privind 

cheltuielile cu materialele (piesele de schimb) și manopera aferente reparației 
autoturismului Dacia Berlină LSDAA, an fabricație 2004, având serie șasiului  
UU1LSDAAH31982226 și numărul de înmatriculare B 32 PRD; 
 

2.   OPORTUNITATEA: 
    
      În conformitate cu prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public  al statului și al unităților administrativ-teritoriale ,,activele corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ – teritoriale de natura 
mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror 
menținere în funcțiune nu se mai justifică, se scot din funcțiune, se valorifică și se casează 
în condițiile legii,,.  



 
  Prin urmare, se propune spre casare autoturismul Dacia Berlina LSDAA, uzat fizic și 
moral, din parcul propriu al Comunei Domnești, cu datele de identificare: an fabricație 
2004; seria șasiului UU1LSDAAH31982226; nr. de înmatriculare B 32 PRD; data 
înmatriculării 15.02.2005, în vederea achiziționării unui autoturism nou, pentru parcul auto 
propriu al Comunei Domnești, înlocuind astfel autoturismul uzat menționat mai sus, care, 
sub rezerva acceptării  dosarului de aplicare în program, urmează și fie predat spre casare 
colectorului autorizat, obținându-se certificatul de distrugere în vederea radierii acestuia din 
circulație și implicit, din partea Administrației Fondului de Mediu, a tichetului în valoare 
de 6.500 lei. 
 
 
3.   LEGALITATEA:     
 
      Proiectul de hotărâre propus spre dezbatere și aprobarea Consiliului Local al Comunei 
Domnești, este justificat și susținut din punct de vedere legal, de următoarele  acte 
legislative în vigoare: 
� Prevederile art.13 lit.s) din OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare; 
� Prevederile art.28 alin.(1) lit.j) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a 

Parcului auto național pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul MMAP nr.609/2015; 
� Prevederile art.5 alin.(8) din OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile publice, cu modificările si completările ulterioare; 
� Prevederile OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune , 

casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și 
al unităților administrativ-teritoriale.  
 
În conformitate cu prevederile art.13 lit.s) din OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, cu modificările și completările ulterioare: 
,,(1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanțarea proiectelor și programelor-pilot 
și a următoarelor  categorii de proiecte și programe pentru protecția mediului:  

        s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;,, 
       
      În conformitate cu prevederile art.28 alin.(1) lit.j) din ghidul de finanțare a programului 
de stimulare a parcului auto național pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul MMAP 
nr.609/2015: 
,,(1) Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente: 
             j) hotărârea consiliului local, consiliului județean, Consiliului General al 
Municipiului București sau a subdiviziunilor, după caz, privind participarea la program, în 
original sau copie certificată pentru conformitate de către secretarul unității; hotărârea 
trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea 
autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului  uzat, cuantumul  total al 
primei de casare și cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum și 
modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului 
de achiziționare  a autovehiculului nou.,, 
        
       În conformitate cu prevederile art.5 alin.(8) din OG nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritățile publice , cu modificările si completările 
ulterioare:  
 



,,(8) Se interzice autorităților si instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și 
de subordonare, să achiziționeze autoturisme, așa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din 
Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitatea cilindrică 
mai mare de 1.600 cm3 și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 
18.000 euro inclusiv TVA. ,, 
                                                                                                                                                                              
 
      Ținând cont de cele prezentate mai sus, propunem participarea Comunei Domnești la 
,,Programul de stimulare a Parcului auto național pentru anul 2016,, în vederea 
achiziționării unui autoturism nou, prin casarea mijlocului fix Dacia Berlină LSDAA, uzat 
fizic, din parcul propriu al Comunei Domnești. 
 
 

 
 
 

Responsabil parc auto, 
Viceprimar, 
Ștefan Costel 

 


