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JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr.794 din 17 februarie 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N U N Ţ  
 

  
               În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată şi ale prevederilor Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local, primarul comunei Unţeni aduce la cunoştinţa 
publică următorul  proiect de act normativ, care a fost iniţiat şi urmează a fi supus dezbaterii şi 
adotării Consiliului local al comunei Unţeni:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Unțeni, la Programul de 
stimulare a înnoirii parcului auto național - programul RABLA 2021, în vederea 
achiziționării unui autoturism prin acest program; 

2. Documente aferente 
            Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii 
cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui conţinut îl prezentăm (împreună cu 
referatul de aprobare si raportul de specialitate), la registratura Primăriei comunei Unţeni, până 
la data de 10 martie 2021. 
 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Paladi 

 
 



 
PRIMĂRIA COMUNEI UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr. 729 din 15.02.2021  
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea participării Comunei Unțeni la Programul de stimulare a înnoirii 

parcului auto național - programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui 
autoturism prin acest program de către UAT Comuna Unțeni 

 
 Prin raportul de specialitate nr. 533 din 02.02.2021 a compartimentului de resort din cadrul 
aparatului propriu al consiliului local şi a proiectului de hotărâre iniţiat, se solicită aprobarea 
participării Comunei Unțeni la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - 
programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program de către 
UAT Comuna Unțeni. 
 Achiziționarea de autoturisme, inclusiv a celor prin ”Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto național” de către instituțiile publice a lost limitat odată cu apariția OUG nr. 34/2009. 
 Această interdicție a fost ridicată în cazul instituțiilor publice, cu titlu de excepție, prin 
OUG nr. 109/2010 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care la art. I, pct. 2 
stipulează că la art. 24, alin. 3 din OUG nr. 34/2009 după lit. d se introduce o nouă literă, lit. e, cu 
următorul cuprins: "achiziționarea de autoturisme la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto 
național, aprobat prin OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobatã cu modificãri și 
completãri prin Legea nr. 105/2006, cu modificãrile și completările ulterioare”. 
 Astfel, conform prevederilor Ordinului nr. 324 din 27.02.2020 a Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii 
parcului auto național 2020 - 2024, pentru întocmirea dosarului de acceptare, propun adoptarea 
unei hotărâri privind aprobarea participàrii Comunei Unțeni la Programul de stimulare a înnoirii 
parcului auto național — programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin 
acest program de către UAT Comuna Unțeni. 
 Ținând cont de cele precizate mai sus, propun aprobarea particípării la ”Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto național“ în vederea achizíționării unui autoturism nou prin acest 
program pentru parcul propriu al instituției, înlocuind astfel un autoturism uzat care urmează să fie 
predat spre casare colectorului autorizat, obținând certificatul de distrugere în vederea radierii 
acestuia din circulație și obținând astfel un tichet valoric. 
 Diferența până la valoarea de achiziție a noului autoturism se va asigura din bugetul propriu 
de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Comunei Unțeni. 
 Pentru aceste considerente propun casarea: 
- Autoutilitara marca Fiat Doblo, cu numărul de înmatriculare BT-04-NIY din parcul propriu al 
UAT Comuna Unţeni. 
 Văzând documentaţia privind aprobarea participării Comunei Unțeni la Programul de 
stimulare a înnoirii parcului auto național - programul RABLA 2021, în vederea achiziționării 
unui autoturism prin acest program de către UAT Comuna Unțeni, iniţiez proiectul de hotărâre 
pentru aprobare în forma prezentată. 

 
 

INIŢIATOR, 
Constantin Paladi 



CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr. 533 din 02.02.2021 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea participării Comunei Unțeni la Programul de stimulare a înnoirii parcului 
auto național - programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest 

program de către UAT Comuna Unțeni 
 
 

Potrivit prevederilor art. 136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoartele de 
specialitate. 
 Având în vedere că mijlocul fix din dotarea primăriei - Autoutilitara FIAT Doblo de culoare 
albă, serie motor 6028429  cu nr. de înmatriculare BT-04-NIY - achiziționată în data de 28.04.2010 și 
înregistrată în inventarul patrimoniului comunei Unțeni - domeniul privat al comunei, a depășit cu 
mult norma de funcționare fiind amortizată din anul 2014. 
 Deși a fost reparată de nenumărate ori, aceasta se află într-o stare avansată de uzură și nu mai 
prezintă siguranță pentru a circula pe drumurile publice. 
 Reparația mașinii din nou ar presupune costuri foarte mari, fapt pentru care propun casarea 
acestui autoturism - Autoutilitara FIAT Doblo - și achiziționarea altuia nou, acesta fiind necesar pentru 
rezolvarea problemelor instituției publice, primăria comunei Unțeni.  
 Achiziționarea de autoturisme, inclusiv a celor prin ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto național” de către instituțiile publice a lost limitat odată cu apariția OUG nr. 34/2009. Această 
interdicție a fost ridicată în cazul instituțiilor publice, cu titlu de excepție, prin OUG nr. 109/2010 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care la art. I, pct. 2 stipulează că: 2. La articolul 24 
alineatul (3), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins: ,,e) 
achizitionarea de autoturisme în cadrul «Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national», 
aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata 
cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;". 
 Ținând cont de cele precizate mai sus, propun aprobarea particípării la ”Programul de stimulare 
a înnoirii Parcului auto național“ în vederea achizíționării unui autoturism nou prin acest program 
pentru parcul propriu al instituției, înlocuind astfel un autoturism uzat care urmează să fie predat spre 
casare colectorului autorizat, obținând certificatul de distrugere în vederea radierii acestuia din 
circulație și obținând astfel un tichet valoric.  

 Pentru aceste considerente propun casarea:  
 - Autoutilitara marca Fiat Doblo, cu numărul de înmatriculare BT-04-NIY din parcul propriu al 
UAT Comuna Unţeni. 

Ținând cont de cele precizate mai sus, propun aprobarea particípării la ”Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto național“ în vederea achizíționării unui autoturism nou prin acest 
program pentru parcul propriu al instituției, înlocuind astfel autoutilitara uzată care urmează să fie 
predată spre casare colectorului autorizat, obținând certificatul de distrugere în vederea radierii 
acesteia din circulație și obținând astfel un tichet valoric. 

 
Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, 

 Şoptică Otilia  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 privind aprobarea participării comunei Unțeni, la Programul de stimulare a înnoirii 

parcului auto național - programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui 
autoturism prin acest program 

 
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
văzând raportul de specialitate nr.533/2021 întocmit de șef serviciu voluntar pentru 

situații de urgență;  
analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu referatul de aprobare 

nr.729/2021, 
 având în vedere rapoartele de avizare ale: 

- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

- comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  

constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor: 
- art.24, alin.(3), litera e) din O.U.G. nr.34/2009 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare – literă introdusă prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 109/2010; 

      - Ordinului nr. 324 din 27.02.2020 a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 
privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto 
național 2020 - 2024; 

     - art. 44 alin.(1), art. 45 alin. (1) și art. 46 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor 
publice cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul 
administrativ, 

 

hotărăşte : 
 

 Art.1. – Se aprobă Nota de fundamentare pentru participarea comunei Unțeni, județul 
Botoșani, la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - programul RABLA 
2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program, conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. - Se aprobă participarea UAT Comuna Unțeni la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto național — Programul RABLA 2021. 
 Art.3. - Se aprobă casarea autoturismului marca Fiat Doblo, cu numărul de 
înmatriculare BT-04-NIY din parcul propriu al Primăriei Comunei Unţeni. 
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 Art.4. - Se aprobă achiziționarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto național 2020-2024, pentru UAT Comuna Unţeni. 
 Art.5. – (1) Valoarea totală a finanțării solicitate, reprezentând prima de casare 
corespunzătoare autoturismului uzat este de 6500 Iei. 

(2) Diferența până la valoarea de achiziție a noului autoturism se asigură din bugetul 
propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Unţeni pe anul 2021. 

Art.6. - Se împuternicește domnul Paladi Constantin, având funcția de primar al Comunei 
Unţeni pentru a reprezenta UAT Comuna Unţeni la semnarea contractului de achiziție. 

Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al 
Comunei Unţeni, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Unţeni, Instituției 
Prefectului - Județul Botosani — în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi afișată 
pe site-ul primăriei www.primariaunteni.ro. 
 

. 
INIȚIATOR, 

Paladi Constantin  
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

Anexa 

la hotărârea nr. ___ din __ martie 2021 

 
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
referitor la achiziționarea unui autoturism  DACIA DUSTER necesar pentru buna 

desfășurare a activității Primăriei Comunei Unțeni 
 

Necesitatea si oportunitatea  
În cadrul activităţii pe care o desfăşoară, Primăria comunei Unțeni are relaţii de 

colaborare şi îndrumare cu instituţiile judeţene: prefectură, consiliul judeţean, agenţia judeţeană a 
finanţelor publice, direcţia generală de asistenţă socială, direcţia judeţeană de evidenţă a 
persoanelor, agenţia judeţeană pentru prestaţii sociale, casa de asigurări de sănătate şi multe alte 
instituţii. 
  Pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor care se ivesc în activitatea de zi cu zi, 
salariaţii instituţiei se deplasează pe teritoriul comunei în toate satele ce formează comuna,  la 
Botoșani, la Iași sau București ori de câte ori este nevoie  pentru depunere de documente, pentru 
accesarea surselor de finanțare, pentru depunerea diverselor documente necesare pentru a obține 
fonduri nerambursabile, pentru instruiri şi alte probleme în interesul serviciului. 
La ora actuală instituţia deţine un autoturism marca Fiat Doblo care a fost achiziţionat în anul 
2010 și care  are o vechime de aproape 11 ani fiind foarte uzata fizic. 
  Necesitatea încheierii contractului mentionat mai sus survine ca o consecinta a 
numeroasele cheltuieli efectuate cu reparatiile si procurarea de piese de schimb la autoturismul 
proprietate a  Primăriei Unțeni, precum și de faptul că de cel puțin trei săptămîni autoturismul 
Fiat Doblo nu mai poate fi reparat și urmează să fie casat. 
  Potrivit prevederiilor  Ordonanței 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice - actualizată , comunele pot deține 
un singur autoturism și pot achizitiona autoturisme cu o capacitate mai mica de 1600 cmc si cu 
un  preț mai mic  de 18.000 euro inclusiv TVA (echivalentul a 87.742,80 lei la cursul euro/leu 
BNR 4,8746 lei/euro din data 17.02.2021 ). 
 Prin prezenta achiziție, Primăria Comunei Unțeni dorește achiziționarea unui autoturism 
DACIA DUSTER a cărui valoarea nu depășeste 18.000 euro inclusiv TVA. 

Potrivit prevederilor art.7 alin.5) din  Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016  privind 
achiziţiile publice  Art.7 alin.5): “Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct 
produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 
135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai 
mică de 450.200 lei. (alineat modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 45/2018, în vigoare de la 4 
iunie 2018)”. 
 

2. Valoarea estimată a contractului  
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În urma consultării catalogului de produse și servicii existent în SEAP în vederea 
achiziționării unui autoturism DACIA DUSTER , propunem valoarea estimată a contractului de 
furnizare de 73.557,33 lei fără T.V.A.  reprezentând valoarea medie a 5 produse DACIA 
DUSTER găsite în cadrul catalogului de produse și servicii existent în SEAP  la cinci operatori 
economici diferiți.  

Pentru justificarea valorii estimate se anexează prezentei note de fundamentare produsele 
listate din cadrul catalogului de produse și servicii existent în SEAP.   

 
3. Data estimată pentru intrarea în vigoare a prezentului contract 
- Data estimată pentru intrarea în vigoare a prezentului contract: mai 2021; 
- data estimată pentru furnizarea bunului: 2 luni; 

 
4. Sursa de finanțare a contractului 
Sursa de finanțare a contractului este bugetul local al Primăriei Comunei Unțeni; 
În aceste condiţii  propun ca  în trimestrul  2 al anului  2021 să achiziționăm  un 

autoturism marca DACIA DUSTER nou. De aceea  solicit introducerea în  bugetul local pe anul 
2021 şi introducerea în lista de investiţii  a sumei de 73.733 lei fără T.V.A., adică 87.742,80 lei 
cu TVA, sumă necesară pentru achiziţionarea autoturismului marca DACIA DUSTER. 

Tinând cont de cele enumerate mai sus propun Consiliului Local  al Comunei Unțeni 
adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe introducerea în bugetul local investiția pentru 
achiziționarea autoturismului,  casarea autoturismului FIAT Doblo și aprobarea achiziționării 
unui autoturim nou marca DACIA DUSTER. 
. 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Constantin PALADI 
 
 
 
 
 


