
 

ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSŢANŢA 

COMUNA MERENI 

PRIMAR 

Sţr. Liberţăţii nr. 112, Mereni Ţel / Fax : 0241-859203 
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NR. 1312 / 24.02.2022 
 
 

PROIECT DE HOTARARE 
Privind  aprobarea participarii comunei Mereni  la Programul de stimulare  a innoirii  parcului 
auto  national  2020-2024  in vederea achizitionarii unui autoturism  prin acest program  de 

catre UAT Comuna Mereni, judetul Constanta 
 
 

 Consiliul Local al comunei Mereni, judetul Constanta intrunit in sedinta 
extraordinara in data de 28.02.2022; 
  
Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 1313 / 24.02.2022  intocmit de catre primarul comunei  Mereni; 
-Procesul verbal  intocmit de catre comisia de casare si inregistrat la Primaria comunei  Mereni  
sub nr. 1167 / 22.02.2022; 
-Raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate si inregistrat la 
Primaria comunei Mereni sub nr. 1314 / 24.02.2022; 
-Hotararea Consiliului Local al comunei Mereni  nr. 9 / 11.02.2022 privind  aprobarea  

bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mereni, judetul Constanta pe anul 2022; 

-Prevederile art. 15, alin. (2) , art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) si alin. (2) din  din Constitutia 

Romaniei, republicata; 

-Prevederile Cartei Europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 si ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 

-Prevederile art. 7, alin. (2)  din Codul Civil al Romaniei, adoptat  prin Legea nr. 287 / 2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile  Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa  pentru elaborarea 

actelor  normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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-Ordinul nr. 324 din 27.02.2020 a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor privind aprobarea 

Ghidului de finantare  a programului de stimulare  a innoirii  parcului auto  national 2020-2024; 

-Prevederile  art. 44, alin. (1), art. 45, alin. (1) si art. 46, alin. (3) din Legea nr. 273 / 2006 a 
finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art. 4 din Legea nr. 37/ 2018 privind promovarea  transportului ecologic; 
-Prevederile OG nr. 80 / 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile  
administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art. 13, lit. s) din  OUG nr. 196 / 2005  privind Fondul de mediu, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Prevederile art. 1- art. 3 din OUG nr. 112/2000 pentru reglementarea  procesului de scoatere  
din functiune, casarea si valorificarea  activelor corporale care alcatuiesc  domeniul public al  
statului si al unitatilor  administrativ-teritoriale; 
-Prevederile  HG nr. 2139 / 2004 privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor 
fixe; 
-Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii parcului auto  national 2020-2024, 

aprobat  prin Ordinul nr. 934 / 2020  modificarea și completarea Ghidului de finanțare a 

Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul 
ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, pentru modificarea și 
completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului 
mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, și pentru instituirea unor măsuri privind 
programele finanțate din Fondul pentru mediu; 
-Prevederile  Legii nr. 98 / 2016  privind  atribuirea contractelor de achizitie  publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari  publice si servicii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Prevederile HG  nr. 395 / 2016  din Normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 98 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica; 
 In temeiul  prevederilor  art. 129, aalin. (1), lin. (2), lit. a),  si lit. b) , alin. (4), lit. a), 
art. 136  si art. 139, alin. (1)  si art. 196, alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 57 / 2019  privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 Primarul comunei Mereni, domnul Gurita Dumitru : 
 

PROPUNE: 
 

Art. 1-Participarea  comunei Mereni la Programul de stimulare a innoirii  parcului auto national  
2020-2024. 
Art. 2- Casarea a doua autoturisme din parcul auto propriu al Primariei comunei Mereni  care 
nu mai corespund  din punct de vedere tehnic  si care  indeplinesc  conditiile  prevazute in 
Ordinul nr. 324 / 2020 al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor , cu modificarile si 
completarile ulterioare conform anexei nr. 1 care  cuprinde  datele de identificare ale acestora 
si care face parte  integranta din prezentul proiect de hotarare. 
Art. 3- Achizitionarea  unui autoturism   nou prin Programul de stimulare a innoirii parcului 
auto national  2020-2024 pentru comuna Mereni cu dotarile necesare, cu o capacitate 
cilindrica de pana la 1600 mc si cu o valoare  care nu poate depasi  contravaloarea in lei a 
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sumei de 18.000 euro inclusiv TVA ,  conform anexei nr. 2 care face parte integranta din 
prezentul proiect de hotarare. 
Art. 4- Valoarea totala a finantarii solicitate , reprezentand prima de casare corespunzatoare 
autoturismelor uzate este  de 9000 lei pentru  achizitionarea unui autovehicul  nou in schimbul 
casarii a doua autovehicule uzate, 1500 lei pentru casarea fiecarui autovechiul  uzat cu o 
vechime de cel putin  15 ani de la data fabricatiei  si care are norma de poluare  euro 3 sau 
inferioara. 
Art. 5- Diferenta, pana la valoarea  achizitiei noului autoturism  se asigura  din bugetul propriu 
de venituri si cheltuieli  al comunei Mereni  pe anul 2022 cu respectarea prevederilor legale in 
domeniul achizitiilor publice si cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta 
destinatie. 
Art. 6- (1)  Cu ducerea la indeplinire a  prevederilor prezentei  hotarari se incredinteaza 
primarul comunei Mereni prin intermediul compartimentului de specialitate. 
            (2) Imputernicirea  domnului Dumitru Gurita  avand functia de primar al comunei 
Mereni, judetul Constanta pentru a reprezenta  UAT Comuna Mereni la semnarea contractului 
de achizitie publica  a autoturismului s care va fi achizitionat. 
Art. 7- Prezenta hotarare se poate contesta de catre cei interesati  la instanta de contencios 
administrative  in conditiile legii nr. 554 / 2004 , cu modificarile si completarile ulterioare in 
termenul prevazut de lege. 
Art. 8-  Secretarul general al comunei Mereni va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul 
Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 
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ANEXA NR. 1 LA PROIECT DE HCL NR. 1312 / 24.02.2022   

 
 

LISTA AUTOTURISMELOR PROPUSE  PENTRU CASARE 
 
 
 

 

Nr
. 
crt
. 

Categori
a de 
folosinta 
, marca 
si 
modelul 

Numarul de 
inmatricular
e 

Numarul 
de 
identificar
e 

Anul 
fabricatiei 

Anul primei 
inmatricula
ri 

Numarul si seria 
certificatului de 
inmatriculare 

1. SKODA CT-09-BNO CT-09-
BNO 

30.07.200
7 

2007 TMBDC23U2890062
46 

2. Dacia 
Logan 

CT – 09-GJR CT-09-GJR 15.01.200
7 

2007 UU1LSDJJH3702039
7 
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ANEXA NR. 2 LA  PROIECT DE HCL NR. 1312  DIN 24.02.2022 

 

 

Privind aprobarea participarii comunei Mereni  la Programul de stimulare  a innoirii  parcului 
auto  national – programul RABLA 2022 in vederea achizitionarii unui autoturism  prin acest 

program  de catre UAT Comuna Mereni, judetul Constanta 
 

 

 

Nr. Crt. Tip 

1 Autoturism Duster 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSŢANŢA 

COMUNA MERENI 

PRIMAR 

Sţr. Liberţăţii nr. 112, Mereni Ţel / Fax : 0241-859203 
www.primãria-mereni.ro ; e-mail : primãria.mereni@yahoo.com 

NR. 1313 / 24.02.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare  privind  aprobarea participarii comunei Mereni  la Programul de 
stimulare  a innoirii  parcului auto  national – programul RABLA 2022 in vederea achizitionarii 

unui autoturism  prin acest program  de catre UAT Comuna Mereni, judetul Constanta 
 
 

 Prin prezentul referat de aprobare , in calitate de primar al comunei Mereni, judetul 
Constanta am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea participarii comunei Mereni  la 
Programul de stimulare  a innoirii  parcului auto  national – programul RABLA 2022 in vederea 
achizitionarii unui autoturism  prin acest program  de catre UAT Comuna Mereni, judetul 
Constanta 
 Potrivit OG nr. 80 / 2001  privind stabilirea unor normative de cheltuieli  pentru 
autoritatile  administratiei publice si pentru institutiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, u.a.t-urile pot achizitiona autoturisme cu o capacitate cilindrica  de pana la 1600 
mc si al caror pret nu depaseste  contravaloarea in lei a sumei de 18.000  euro, inclusiv TVA. 
  In prezent  autoturismele  Skoda  Octavia cu nr. de inmatirculare CT 09 BNO si  Dacia 
Logan  cu nr. de inmatriculare  CT 09 GJR aflate in dotarea  noastra au o vechime de peste   15 
ani  cu aproximativ  450.000  km parcursi  - autoturismul Skoda Octavia si peste 300.000 km 
parcusri  -autoturismul Dacia Logan,  fiind  in stare avansata de uzura.      Intretinerea acestor 
doua autoturisme vechi  implica costuri  mari si eficienta redusa, iar perioadele de 
nefunctionare ingreuneaza satisfacerea  nevoilor zilnice. 
 In aceste conditii, avand in vedere  proiectele aflate in derulare  precum si 
necesitatea  existentei  unui autoturism nou care implica automat costuri reduce in 
intretinere, consideram ca se impune   achizitionarea  unui autoturism nou, prin Programul de 
stimulare   a innoirii parcului auto national 2020-2024 . Propunem casarea autoturismului 
marca  Skoda Octavia, numar de inmatriculare CT 09 BNO si  Dacia Logan  cu nr. de 
inmatriculare  CT 09 GJR. 
 Valoarea totala a finantarii solicitate reprezentand  primar de casare 
corespunzatoare  autoturismelor uzate  care este de 3500  lei / autoturism   conform art. 6 din 
Ghidul de finantare  a Programului de stimulare  a innoirii Parcului auto national 2020-2024, 
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iar diferenta pana la acoperirea integrala a pretului de achizitie se face din bugetul propriu, 
cuprinsa  in lista de investitii aprobata pentru anul 2022. 
 Pornind  de la aceste  considerente, supun spre dezbatere si aprobare Consiliului 
Local al comunei Mereni proiectul de hotarare privind  aprobarea participarii comunei Mereni  
la Programul de stimulare  a innoirii  parcului auto  national – programul RABLA 2022 in 
vederea achizitionarii unui autoturism  prin acest program  de catre UAT Comuna Mereni, 
judetul Constanta. 
 
  

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

DUMITRU GURITA 

 

 

 

 

 

 


