
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 22.12.2021 

 
privind aprobarea participării Municipiul Roman la Programul 

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, 2021-2124- RABLA PLUS 

MAȘINI ELECTRICE și asigurarea contribuției proprie necesare 

achiziționării autovehiculelor noi în cadrul programului 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 95113 din 10.12.2021 inițiat de  către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și raportul 

comun de specialitate comun nr. 95376 din 13.12.2021 întocmit de către 

Direcția Administrativă și Direcția Economică; 

Având în vedere referatele de necesitate: nr. 166286/8.12.2021 al 

Direcției Poliției Locale, nr. 95041/10.12.2021 al SSU, SSM, PC, nr. 

77258/13.10.2021 al Direcției de Asistență Socială, nr. 95110/10.12.2021 al 

Direcției Tehnice și Investiții, și nr. 95016/10.12.2021 al Direcției 

Administrative; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.12.2021 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 

__.12.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. ___ 

din __.12.2021 al Comisiei juridice; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale; 

 Văzând prioritatea Directivei UE : ”Pactul verde european” (2019-2024); 

 Luând în considerare „Programul 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 - RABLA 

PLUS MAȘINI ELECTRICE”; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, lit. ”c” și  lit. 

”d”, ale alin. (4), lit. „a” și  lit. ”b”, ale alin. (7), lit. „i”, ale alin. (9), lit. „a”,  ale 



 

art. 154 alin. (5), și alin. (6) precum și ale art. 139, art. 140 și ale art. 196, alin. 

(1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la Programul 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, 2021-2124- RABLA PLUS MAȘINI ELECTRICE și asigurarea 

contribuției proprie necesare achiziționării a zece autovehicule electrice în 

cadrul programului; 
 

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile 

specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, 

documentele necesare pentru participarea Municipiului Roman la Programul 

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, 2021-2124- RABLA PLUS MAȘINI ELECTRICE și 

asigurarea contribuției proprie necesare achiziționării a zece autovehicule 

electrice în cadrul programului, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Direcția Economică și Direcția Administrativă vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în condițiile legii. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 

              Consilier,                              Secretarul general al Municipiului Roman, 

          Ionuț CORBU                                           Gheorghe CARNARIU 

 



 

 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: CABINET PRIMAR  

Nr.  95113/10.12.2021 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării  Municipiul 

Roman la Programul 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, 2021-2124- RABLA 

PLUS MAȘINI ELECTRICE și asigurarea contribuției propria necesare 

achiziționării autovehiculelor noi în cadrul programului 

 
Având în vedere referatele  de necesitate:  

- nr. 166286 din 08.12.2021 al Direcției Poliției Locale, prin care se  

solicită 6 autoturisme electrice necesare pentru a se asigura  o mai bună 

mobilitate a patrulelor la intervenții pentru siguranța cetățenilor din 

Roman; 

-  nr. 95041/10.12.2021 al Serviciului Situații de Urgență, SSM și 

Protecție Civilă , prin care se solicită un autovehicul electric necesar 

deplasărilor în teren în situații de urgență; 

-   nr. 14486/13.10.2021de la Direcția de Asistență Socială, înregistrată la 

primăria municipiului Roman cu numărul 77258/13.10.2021 prin care 

se solicita un autovehicul electric necesar la efectuarea anchetelor 

sociale pe teren și a deplasărilor la locațiile aparținând direcției; 

-  nr. 95110/10.12.2021 de la Direcția Tehnică și Investiții prin care se 

solicită un autoturism electric pentru deplasarea la obiectivele de 

investiții aflate in curs de execuție precum si referatul de necesitate  nr. 

95016/10.12.2021 al Direcției Administrative  prin care se solicita un 

autoturism electric pentru deplasările in teren pentru a asigura 

aprovizionarea și solicitările celorlalte servicii si direcții; 

Ținând cont ca prin achiziția acestor autovehicule electrice se are in vedere 

înlocuirea parțială a parcului auto a Municipiului Roman deoarece 

autoturismele existente in aceste direcții consumau combustibil tip 

motorină/benzină,  având o vechime de peste 10 ani. 



 

Valoarea estimată necesară pentru achiziționarea acestor 10 autovehicule 

este de aproximativ 196 500 euro cu un ecotichet în cuantum de 450 000 lei în 

conformitate cu ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din 

punct de vedere energetic RABLA PLUS MAŞINI ELECTRICE”. 

Luând in considerare si prevederile directivei UE – ”Pactul Verde 

European” , pentru a putea reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 

55 % până în 2030, este nevoie ca energia din surse regenerabile să aibă o 

pondere mai mare în mixul energetic și să asigure o mai mare eficiență 

energetică fapt pentru care rog domnii consilieri sa aprobe participarea 

municipiului Roman la programul de achiziție a 10 autovehicule electrice. 
 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Economică și Direcției Administrative în vederea 

întocmirii raportului de specialitate. 

 

Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre 

anexat. 

 

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 

 



 

    
MUNICIPIUL ROMAN 

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1               www.primariaroman.ro 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 

Roman la Programul 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, 2021-2124 - RABLA PLUS MAȘINI 

ELECTRICE și asigurarea contribuției proprie necesare achiziționării 

autovehiculelor noi în cadrul programului 

 

Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului Roman- 

dnul Leonard Achiriloaei și proiectul de hotărâre prin care se propune participarea 

Municipiului Roman la Programul 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, 2021-2124 - RABLA 

PLUS MAȘINI ELECTRICE și asigurarea contribuției proprii necesare 

pentru achiziționarea a 10 autovehicule electrice noi în cadrul programului, se 

constată că : 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

Proiectul de hotărâre prezentat presupune unele avantaje privind utilizarea : 

- adecvată (deoarece participând la programul 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, pentru fiecare mașină, se va 

beneficia de ecotichet în valoare de 45 000 lei) 

- eficientă (deoarece în conformitate cu Directiva UE prin folosirea 

mașinilor electrice se va atinge obiectivul celor 27 de state membre ale UE : 

Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climativ până în 

2050 iar emisiile de gaze cu efect de seră se fie reduse cu cel puțin 55% până în 

2030, comparativ cu nivelurile din 1990). 



 

- unitară (deoarece există solicitări din partea a patru direcții și a unui 

serviciu pentru mașini electrice, solicitări care însumează un număr de 10 mașini 

electrice) 
 

Din punct de vedere al legalitații: 
 

Având în vedere referatele de necesitate pentru înlocuirea parțială a parcului 

auto al municipiului Roman, referate aprobate de primarul municipiului Roman, se 

întrunește condiția legală pentru achiziția a 10 mașini electrice. 

De asemenea, se constată că se respectă prevederile art. 129, alin. (1), alin. 

(2), lit. „a”, lit. ”c” și  lit. ”d”, ale alin. (4), lit. „a” și  lit. ”b”, ale alin. (7), lit. „i”, 

ale alin. (9), lit. „a”,  ale art. 154, alin. (5), și alin.(6) precum și ale art. 139, art. 140 

și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, precum și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale. 

 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condițiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum și cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 

  

Având în vedere ” Programul 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- RABLA PLUS MAȘINI 

ELECTRICE” cât și prioritatea Directivei UE - ”Pactul verde european” (2019-

2024) se întrunește condiția legală pentru efectuarea acestei achiziții. 

 

 

          Director Economic,                      Director executiv Direcția Administrativă, 

Ciprian Dorin ALEXANDRU                                Cristian BOTEZATU              

 

 

 

                   Întocmit, 

            Insp. Manuela BÎRJOVANU 

 

 


