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Referat privind aprobarea  

participarii la ,,Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national” 
 
 

Activitatea Caminului pentru Persoanele Varstnice Craiova se organizeaza in 
temeiul Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. 

Caminul pentru Persoanele Varstnice Craiova furnizeaza servicii medicale, de 
ingrijire si sociale pentru un numar de 320 de beneficiari, cu titlu permanent sau 
temporar, cu gazduire, in functie de reglementarile in vigoare. 

Asistenta medicala se acorda atat de catre cadrele medicale din institutie dar si de 
catre medicii specialisti din intitutiile spitalicesti ale Municipiului Craiova. In vederea 
asigurarii urgentelor pentru beneficiarii institutiei, Caminul are in dotare o autosanitara 
Dacia cu nr. DJ-04-UMU, achizitionata in anul 1999 pe benzina, dar care are un grad 
mare de uzura, necesitand reparatii curente pentru a face fata solicitarilor aproape 
zilnice. Precizam ca, numai in perioada 2012-2013 costurile cu reparatia acesteia s-au 
ridicat la valori foarte mari, costuri cu care s-ar fi putut achizitiona o autosanitara. De 
asemenea Caminul mai are in dotare o ambulanta primita din donatie in anul 2001 
inmatriculata cu nr.DJ-04-AMB, pe motorina si care prezinta acelasi grad de uzura si al 
carui consum de carburant este foarte mare, fiind in imposibilitatea de a o mai folosi. 

Dat fiind faptul ca, Serviciul Ambulanta din Municipiul Craiova nu poate asigura 
12 din 24 necesitatea urgentelor medicale dar si consulturile de specialitate ce se impun 
a fi acordate beneficiarilor institutionalizati, intrucit nu fac obiectul lor de activitate, 
consideram achizitionarea unui vehicul rutier destinat serviciilor medicale de 
urgenta de o maxima importanta, fiindu-ne necesar in desfasurarea in bune conditii a 
activitatii. 

De asemenea, trebuie avut in vedere si riscul major la care sunt expusi 
beneficiarii ce sunt transportati cu un astfel de vehicul al carui grad de uzura este cu 
mult depasit si care nu mai respecta nici reglementarile in vigoare privind siguranta 
cisculatiei pe drumurile publice. 

Totodata consideram necesara si achizitionarea unui vehicul utilitar care sa 
deserveasca institutia la indeplinirea activitatiilor cu caracter administrativ, neexistand 
in dotare, in prezent aceasta activitate fiind desfasurata cu un autoturism marca Dacia 



Solenza, preluat de la Rat Craiova prin contract de comodat si care prezinta acelasi grad 
ridicat de uzura. 

Prin O.U.G nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009,aprobata 
prin Legea 227/2009,a fost  modificata O.U.G nr.109/2010care,la art.24 alin.3 lit.e 
prevede posibilitatea achizitionarii de autoturisme in cadrul ”Programului de stimulare a 
innoirii 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. 

   Pe cale de consecinta aceasta prevedere legislativa face posibila participarea 
Caminului pentru Persoane Varstnice la acest program de innoire a “Parcului auto” in 
vedera achizitionarii a unui vehicul rutier special destinat serviciilor medicale de 
urgenta si a unui vehicul utilitar care sa deserveasca institutia la indeplinirea 
activitatilor cu caracter administrativ. 

  Incepand cu luna februarie 2014 incepe noul ”Program de stimulare a innoirii 
Parcului auto national”.Noile tichete valorice vor avea valoarea nominal de 6500 lei. 
Pentru cele doua vehicule pe care Caminul  le are in dotare si pe care doreste sa le 
caseze, va incasa suma de 13000 lei, valoare care se scade  din pretul de achizitie . 

   Pentru participarea la acest program Caminul- persoana juridica- trebuie sa 
intocmeasca un “dosar de inscriere” care se va depune la Administratia Fondului pentru 
Mediu, numita Autoritate. 

  Printre documentele pe care dosarul trebuie sa le contina suntem obligati a 
depune inclusiv”Hotararea consiliului local,privind participarea la program”. 

  Avand in vedere cele expuse propunem casarea celor doua vehicule mai sus 
amintite in vederea participarii la ”Programul de stimulare a innoirii Parcului 
auto national” . 

 
 
 
DIRECTOR,                                                       CONTABIL SEF, 

Alexandru Valentin Giurca                                          ec.Potropopu Vergica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

     
                HOTĂRÂREA NR._____ 

privind participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova 
la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” 2014, în vederea 

achiziţionării unui autoturism  
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
27.03.2014; 
          Având în vedere raportul nr. 42609/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova la 
„Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” 2014, în vederea 
achiziţionării unui autoturism; 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.909/1997 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2010 
privind unele măsuri financiar-bugetare şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.45 alin. 3, alin.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova la 

„Programul stimulare a înnoirii parcului auto naţional” 2014, în vederea 
achiziţionării unui autoturism.  

Art.2. Se aprobă casarea bunurilor „autospecializată sanitară break 4+1, Dacia 1310 
CL”, având număr de înmatriculare DJ-04-UMU şi „autospecializată salvare 
3+1, Volkswagen LT 28.2 4 TD”, având număr de înmatriculare DJ-79-AMB, 
care aparţin Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

Art.3. Diferenţa dintre valoarea de achiziţie a noului autoturism şi valoarea primelor de 
casare care se acordă, va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 42609/18.03.2014 
 
                                                                                                                        
                       SE APROBĂ, 
                                                                                                        PRIMAR                                                                                             
         LIA OLGUŢA VASILESCU                                                                                                              
       
 
 

 

                       RAPORT 
 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Legea nr.17/2000 republicată, privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Căminul pentru Persoane Vârstnice este instituţia 
de asistenţă socială cu personalitate juridică care funcţionează cu secţii şi asigură condiţii 
corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de 
ergoterapie şi petrecerea timpului liber, asistenţă socială şi psihologică. 
 Căminul pentru persoane varstnice din Craiova este o instituţie ce trebuie să asigure 
condiţii orespunzătoare de gazduire şi hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, 
activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică 
pentru un număr de 320 persoane asistate. 
 În vederea desfăşurării activităţii, Căminul pentru Persoane Vârstnice are în dotare o 
autosanitară  Dacia înmatriculată cu nr.  DJ-04-UMU  şi o ambulanţă înmatriculată cu  
nr. DJ-04-AMB, folosite pentru asigurarea urgenţelor pentru beneficiarii instituţiei, ambele 
având un grad ridicat de uzură şi necesitând costuri foarte mari  şi frecvente cu reparaţiile. 
    
 Achiziţionarea de autoturisme, inclusiv a celor prin ,,Programul de stimulare a înnoirii 
parcului auto naţional”  de către instituţiile publice a fost limitată odată cu apariţia O.U.G. 
nr.34/2009, astfel conform art.24 alin.1, lit a din actul menţionat ,,De la data data intrării în 
vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice 
prevăzute la art.21 li se intrrzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de 
 b) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin.1 al art.3 din OUG nr.109/2005, 
privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare” 
 Această interdicţie a fost ridicată în cazul instituţiilor publice, cu titlu de excepţie prin 
OUG nr.109/2010 care la art., pct.2 stipulează că la art.24, alin3 din OUG nr.34/2009, după 
lit.d se introduce o nouă lit.e, cu următorul cuprins: ,,e) achiziţionarea de autoturisme în 
cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional, aprobat prin OUG 
nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Lg. nr. 
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare” 
 
 Prin adresele nr.1383/11.03.2014 şi 1498/18.03.2014 Căminul pentru Persoane 
Vârstnice  Craiova prezintă necesitatea achiziţionării unui vehicul rutier destinat serviciilor 
medicale de urgenţă şi propune casarea celor două vehicule pe care le are în proprietate, în 
vederea participării la ,,Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional,,   
  
 Diferenţa dintre  valoarea de achiziţie  a noului autoturism  şi valoarea primelor de 
casare care se acordă se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli al Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova pe anul 2014 aprobat prin HCL nr.14/2014 la Secţiunea de 
Dezvoltare (cod 70), unde este prevăzută suma de 206 mii lei. 



  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

909/1997 cu privire la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994,   ale 
prevederilor O.U.G. nr.109/2010 art.1 pct.2,   ale prevederilor O.U.G.196/2005 privind fondul 
de mediu,  şi în temeiul art.36 şi 45 alin 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 
     - Participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova la ,,Programul de 
stimulare a înnoirii parcului auto naţional” -2014 în vederea achiziţionării unui 
autoturism nou prin acest program 
   - Casarea autoturismelor AUTOSPECIALIZATĂ SANITARĂ BREAK 4+1, DACIA 
1310 CL, având nr. de înmatriculare DJ-04-UMU şi AUTOSPECIALIZATĂ  SALVARE 
3+1,VOLKSWAGEN LT 28.2 4 TD  având nr. de înmatriculare DJ-79-AMB, bunuri care 
aparţin Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în vederea obţinerii primei de 
casare. 
 -  Diferenţa dintre  valoarea de achiziţie  a noului autoturism  şi valoarea 
primelor de casare care se acordă, se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova pe anul 2014. 
 
        
 
          
          

          DIRECTOR EXECUTIV,                                                     SEF SERVICIU, 
       Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                      Cristina Daniela Radu 
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