
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.54/ 10.10.2019 

privind achiziționarea unui autoturim nou, din bugetul local al comunei Dochia 

 

Consiliul  Local al comunei Dochia întrunit în ședință ordinară  în data  de 18 octombrie 

2019 

   Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei Dochia  

nr.6279 din 10.10.2019  , luând în discuţie raportul de specialitate nr. 6232 din 08.10.2019, 

întocmit de compartimentul  achizitii din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

 În temeiul prevederilor art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 – privind finanţele 

publice locale: art.5 alin.8 din OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice  

      În temeiul art. 129 alin. (14) lit., art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ :  

 
 

H OTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1 – Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou din bugetul local pe anul 2019, 

care să deservească Primăria Comunei Dochia. 

 Art.2 – Achiziţia prevăzută la art.1 va fi cuprinsă în lista de investiţii anexă la bugetul 

local pe anul 2019, cap.51.01.02.03 – „Autorități publice și acțiuni”. 

 Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei Dochia – Păduraru Constantin  – cu 

îndeplinirea procedurilor de achiziţie, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu 

această destinaţie. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Dochia. 

 

 

             Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate,            

             Primar,                                                                   Secretar general al comunei 

Dochia 

Păduraru Constantin                   Pascaru Vasile 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

   Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 

  Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro 

 

Nr. 6279 din10.10.2019 

     

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind achiziționarea unui autoturim nou, din bugetul local al 

comunei Dochia  

 

 Luând în cosiderare prevederile art. 45 art. 48 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , art.5 alin.8 din OG 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice . 

                Vă aduc la cunoştinţă spre aprobare proiectul de hotărâre privind achiziționarea unui 

autoturim nou, din bugetul local al comunei Dochia, datorită faptului că autoturismul existent 

marca Dacia Logan MCV are o vechime de 12 ani , întreținerea acestuia necesită costuri din ce 

în ce mai mari , numai anul acesta au fost necesare 3 reparații. 

 În această ordine de idei trebuie dispuse măsurile necesare pentru reducerea costurilor 

,prin achiziționarea unui autoturism nou . 

 

             Drept urmare înaintez Consiliului Local al comunei Dochia Proiectul de Hotărâre 

privind achiziționarea unui autoturim nou, din bugetul local al comunei Dochia spre dezbatere  

în vederea aprobării. 

     

 

 

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

Loc. Dochia, jud. Neamţ, strada nr. 1, nr. 1223 
Tel/Fax: +40-233-291919; +40-233291920 

primarie@comunadochia.ro 
 

Nr. 6232, din 08.10.2019  

                                                                                    Aprob: 

                                                                                                                   Primarul comunei Dochia, 

                                                                                                                     Păduraru Constantin  

 

RAPORT DE SPECIALITARE, privind achiziționarea unui autoturism nou, 
din bugetul local al comunei Dochia. 

 
 
Având în vedere: 

-  prevederile art. 45 și art. 48, alin. (2) din Legea nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Art. 5, alin. (8) din O.G. nr. 80/2001-privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritățile administrației publice și instituțiile publice, 
”(8) **) Se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de 
subordonare, să achiziţioneze autoturisme, aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 
cm3 şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.” 
 

 Primăria Dochia deține în prezent un singur autoturism marca Dacia Logan, fabricat în anul 2007.  
În prezent autotrismul are un rulaj de peste 246.000 km și este utilizat de personalul primăriei pentru 
rezolvarea problemelor specifice administratiei publice locale. În limita petformanțelor și capacitatilor 
tehnice ale acestuia, în ultima perioada, întreținerile pentru funcționarea acestuia în condiții de siguranță 
au o frecvență considerabilă, fapt ce afectează din ce în ce mai mult bugetul local. Având în vedere că 
Primăria Dochia, prin srategia de dezvoltare locală. și-a propus atingerea unor obiective de dezvoltare în 
multiple domenii de intervenție, opltimizarea mobilității angajaților primăriei atât în interiorul comunei cât 
și în afara ei. devine de strictă necesitate. Se impune astfel, achiziționarea unui nou vehicul care să 
răspundă necesităților actuale ale administrației publice locale, în sensul rezolvării eficiente a 
problematicii ce derivă din exercitarea atribuțiilor specifice. De asemenea, având în vedere faptui că 
terenul pe care se întinde zona administrativă a comunei Dochia are declinătăți substanțiale și nu toate 
străzile sunt asfaltate, se solicită un autovehicul nou, cu tracțiune 4x4, care să permit deplasarea cu 
acesta în condiții de siguranță acolo unde este necesar. 
 

 
Faţă de cele prezentate, rog dispuneţi! 

 
                                                                                   Întocmit, inspector U.A.T.,  

                                                                                                 ing. GAMAN VERONICA 
Red.,proc.: V. Gaman; data: 08.10.2019 

 


