
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 77 
Din 14.09.2021 

Privind aprobarea casării autoturismului marca Daewoo Nubira, cu numărul de înmatriculare 

GL-28-CLI, din parcul auto propriu, și participării comunei Ivești la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto național – Programul RABLA 2020 - 2024, în vederea achiziționării unui 

autoturism Duster prin acest program 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 6288 din 08.09.2021 

 

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 14.09.2021; 

 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 6288  din  08.09.2021; 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 

6290 din 08.09.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură şi activităţi 

economico - financiare; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului şi turism,  

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 

culte, învăţământ, sănătate şi familie; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru Muncă şi protecţie socială, 

protecţie copii, tineret şi sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru Minoritati, Validare, 

Juridică şi de disciplină ; 

Având în vedere prevederile art.1 alin. (1), art.5 alin.(8), art.6 și art.28 din Anexa la 

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.324/2020 privind aprobarea Ghidului de 

finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit.„s” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr.112/2000, pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare si valorificare a activelor corporale 

care alcatuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

Având în vedere prevederile art.21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

Având în vedere prevederile art.20 alin.1 lit.„e” din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare 



Având în vedere prevederile art.5 alin. (3^1) și alin. (8), coroborat cu alin (9^3) din 

Ordonanța Guvernului nr. 80/2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„c” și alin.(7) lit.„i” din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

În baza prevederilor art.139 alin.(1) și art. 196 alin. (1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1.- Se aprobă participarea comunei Ivești, județul Galați la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto național – Programul RABLA 2020 - 2024, în vederea achiziționării unui 

autoturism Duster prin acest program, de către comuna Ivești, județul Galați. 

 

Art.2.- Se aprobă casarea unui autoturism uzat din parcul propriu al Unității Administrativ 

Teritoriale Ivești, cu datele de identificare: 

 

Nr. 

crt. 

Marcă și  

Model 

Nr. 

înmatri- 

culare 

Nr. ident. An  

fabricație 

An 

înmatriculare 

1. DAEWOO JF696 NUBIRA GL-28-CLI UU6JF69614D005314 2004 2017 

 

Art.3.- Se aprobă achiziționarea unui autoturism Duster prin Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto național – Programul RABLA 2020 – 2024. 

 

Art.4.- Se aprobă cuantumul total al primei de casare pentru autoturismul menționat la 

art.2 în valoare de 7.500 lei iar diferența până la valoarea integrală a prețului de achiziție a 

autoturismului Duster fiind acoperită din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați, obiectivul 

de investiții fiind reflectat în Anexa nr.4 la H.C.L. nr.27/19.04.2021, privind aprobarea bugetului 

general centralizat și a programului de investiții al comunei Ivești, județul Galați pe anul 2021. 

 

Art.5.- Se împuternicește Primarul comunei Iveşti, judetul Galati - domnul Gheoca 

Maricel, să efectueze demersurile necesare și să semneze toate documentele în vederea 

obținerii finanțării prin ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024". 

 

Art.6.- Cu aducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Iveşti, judetul Galati. 

 
Art.7.- Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați, va comunica prezenta 

hotărâre celor interesați. 
 

   PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
  Antohe Paul - Emil    Toma Zanfirica  
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  15 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 14 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 1 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
PRIMAR 
Nr .  6288  din  08.09.2021 
 
 

 REFERAT APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ivești la,,Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 în vederea achiziționării unui autoturism de 
către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești 

 
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 324 din 

2020 pentru aprobarea Ghidului de Finanțare a Programului de Stimulare a înnoirii Parcului auto 
național 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare, autoturismele casate pot fi utilizate 
pentru achiziționarea unor autoturisme noi prin programul menționat. 

Potrivit prevederilor Ordonanței nr. 80 din 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoritățile administrative publiceși pentru instituțiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Unitățile Administrativ Teritoriale pot achiziționa autoturisme, al căror preș nu poate 
depăși valoarea în lei a 18000 euro inclusiv T.V.A. 

Autoturismul aflat în dotarea U.A.T Ivești are datele de identificare după cum urmează: 

Nr.crt. Marcă și  

Model 

Nr. înmatr. Nr. ident. An  

fabricație 

An înmatriculare Numar, serie 

 carte de identitate 

1. DAEWOO 

JF696 NUBIRA 

GL 28 CLI UU6JF69614D005314 2004 2017  

 

Autoturismul menționat mai sus nu mai corespunde din punct de vedere tehnic, nu mai 

prezintă siguranţă în exploatare, condiţii în care există posibilitatea să creeze probleme de sănătate 

şi securitate în munca pentru utilizatori și nu numai. 

În aceste condiții, având în vedere necesitatea înlocuirii acestui autoturism cu unul nou care 

implica automat costuri reduse de întretinere, consider că se impune achiziționarea unui autooturism 

Duster prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 și casarea celui 

menționat anterior. 

Potrivit prevederilor art.5 alin.(8) din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autortățile administrației publice și instituțiile publice, unitățile administrativ-teritoriale 

pot achiziționa autoturisme, cu o capacitate cilindrică de până la 1.600 cm și al căror preț nu 

depășește contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro  inclusiv TVA. 

Pornind de la aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea participării comunei Ivești la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
național – Programul RABLA 2020 - 2024, în vederea achiziționării unui autoturism Duster prin acest 
program, de către comuna Ivești, județul Galați. 

 
 
 

P R I M A R , 
 

                                                                  Gheoca Maricel 
 

 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe 

Nr. 6290 din 08.09.2021 
 
    RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind aprobarea participării Comunei Ivești la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
național 2020-2024 în vederea achiziționării unui autoturism de către Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Ivești 

 Având în vedere prevederile următoarelor acte normative: 
1) Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din 

funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului și al unităților administrativ teritoriale; 

2) Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și 
necorporale, cu modificările și completările ulterioare; 

3) Legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare; 
4) Art. 5, alin.1 și alin. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative 

de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare 
În cadrul bugetului local al Comunei Ivești pentru anul 2021 aprobat prin H.C.L. nr. 27 din 

19.04.2021, la capitolul bugetar 51.02 este prevăzută achiziționarea unui autoturism Duster pentru 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești,  

Având în vedere faptul că în proprietatea UAT Comuna Ivești se află un autoturism care nu 
mai corespunde din punct de  vedere tehnic, nemaiputând fi exploatat în condiții de siguranță, 
aflându-se într-o stare de degradare accentuată și amortizat integral, se impune aprobarea casării 
lui  în conformitate cu prevederile legii nr. 15 din 24.03.1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare. cu  datele de 
identificare prezentate în tabelul următor. 

 
Nr. 
crt. 

Marcă și  
Model 

Nr. înmatriculare Nr. idenificare. An  
fabricație 

An 
înmatriculare 

Numar, serie 
 carte de 
identitate 

1. DAEWOO 
JF696 NUBIRA 

GL 28 CLI UU6JF69614D005314 2004 2017  

 

 Conform prevederilor Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 324 din 2020 
pentru aprobarea Ghidului de Finanțare a Programului de Stimulare a înnoirii Parcului auto național 
2020-2024, cu modificările și completările ulterioare, autoturismele casate pot fi utilizate pentru 
achiziționarea unor autoturisme noi prin programul menționat. 
 Având în vedere faptul că înlocuirea autoturismului propus a fi scos din funcțiune este 
necesară pentru buna funcționare a activității, Unitatea Administrativ Teritorială Ivești va participa la 
Programul Rabla Plus 2021, program prin care se va achiționa un autoturism Duster, cu o 
capacitate cilindrică ce nu va depăși 1600 cmc și al cărei preț de achiziție nu va depăși 18000 euro 
inclusiv T.V.A. Predarea unui autoturism uzat din parcul propriu condiționează înscrierea în 
program, iar cuantumul primei de casare va fi de 7500 lei pentru autoturismul dat la schimb. 
Acoperirea integrală a prețului de achiziție se va face din bugetul local al Comunei Ivești, conform 
listei de investiții aprobată pentru anul 2021. 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut 
şi aprobat în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din 
14.09.2021. 
          ŞEF SERVICIU, 
      Barbu Corina-Ionela 


