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REFERAT 
privind susţinerea proiectului de hotărâre  privind aprobarea achiziţionării de 

către Spitalului  Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor 
Babeş” Timişoara, a unui autoturism, tip Dacia  Logan  MCV  Break,  pentru    

transport persoane şi  probe biologice 
 
        Prin  Referatul cu nr. 8332/16.11.2015, înregistrat la Municipiul Timişoara  
 sub nr.SC2015-030308/16.11.2015, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie  „Dr. Victor Babes” Timişoara, a solicitat  supunerea spre aprobare 
Consiliului Local, aprobarea achiziţionării  unui autoturism, tip Dacia  Logan  MCV  
Break, pentru transport persoane şi  probe biologice. 
      Necesitatea şi oportunitatea achiziţionării autoturismului rezultă din faptul că în 
prezent spitalul ce deserveşte zona de sud - vest a ţări şi întreg judeţul Timiş  are 
parcul auto format dintr-un autoturism transport persoane tip Dacia BREAK 1300,an 
de fabricaţie 1998 si 132000 km la bord cu care s-a efectuat activitatea de 
aprovizionare a spitalului, transportul persoanelor la alte instituţii ( trezorerie, DSP, 
primărie,etc ) si transportul probelor biologice la Institutul de igiena” V.Babes “ 
Timişoara . Datorita vechimii, peste 17 ani, starea autovehicului este deteriorată, fiind 
in stare de nefuncţionare. Reparaţiile  presupun costuri mari din partea spitalului iar 
pericolul de accidentare este mare.  
      Pentru  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes 
Timişoara, pe anul 2015 a fost prevăzută în buget la capitolul 66.02. Sănătate 
sucapitlul  66.02.06 Sănătate   suma de 505,00 mi lei,  pentru  dotări independente. 
        În urma licitaţilor făcute  pentru achiziţionarea  bunurilor   a rezultat o economie 
de 119.000,00 lei,  pentru care spitalul a  solicitat  redistribuirea  acesteia pentru   
achiziţionarea  altor bunuri, printre care şi  a unui autoturism, tip Dacia  Logan  MCV  
Break. 
        Prin  H.C.L  nr. 471/30.10.2015 a fost aprobată rectificarea de buget    şi 
conform în Anexei 1b – „Alte cheltuieli  de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri  
cuprinse  în programul de dezvoltare  pe anul 2015,  a fost prevăzută suma de 50.000 
lei ,  alocată Spitalului  Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor 
Babes”  pentru achiziţionarea  unui autoturism, tip Dacia  Logan  MCV  Break. 
       La articolul 199 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată se prevede că  autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor 
cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în 
condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi 
modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi                                     
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transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele 
locale.” 
       Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 34/2009  cu cu privire la rectificarea 
bugetara pe anul 2009, si reglementarea unor masuri financiar - fiscală , actualizată  
până la 28.10.2015  la art 24.  alin 1. şi 3 lit e) prevede; 
      “  Art.. 24**** 
    (1) De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, 
autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achiziţionarea, 
preluarea în leasing sau închirierea de: 
    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2): 
    e) achiziţionarea de autoturisme în cadrul «Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;” 
      Potrivit  art. 11 din O.G nr. 29/2013 prevederile art.24 din OUG  34/2009, s-au 
aplicat   până la data de 31.12. 2014. 
      Avand în vederea cele menţionate, în momentul de faţă nu sunt reglementate 
masuri restrictive în ceea ce priveste achizitia de bunuri de natura celor prevazute la 
art. 24 di OUG 34/2009 care să se aplice autoritatilor si institutiilor publice a caror 
finantare se asigura conform art.21 din acelasi act normativ. 
       Pe de altă parte, la  art 5. alin.1 şi 2  şi  8 din OG nr. 80 din 30 august 2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice, se  prevede: 
(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 
consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum 
şi instituţiile publice din subordinea acestora aplică normativele de cheltuieli pentru 
dotarea cu autoturisme şi pentru consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 3, cu 
încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate. 
(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
numărul actual de autoturisme şi consumul lunar de carburanţi, aprobate prin 
normativele existente pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice 
subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice - în parc comun sau pentru activităţi specifice - se reduc cu cel puţin 25%. 
Fac excepţie instituţiile publice care desfăşoară activităţi operative de inspecţie în 
domeniile: vamal, garda financiară, construcţii, transporturi, protecţia mediului, 
protecţia consumatorului, apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi 
serviciile de salvare şi situaţii de urgenţă. În cazul în care în urma aplicării măsurii 
de reducere rezulta mai puţin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un 
autoturism. 

  (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   
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capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc şi al căror preţ nu poate depăşi 
contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.” 
     Având în vedere  cele expuse mai sus,  supunem  spre  analizare şi aprobare 
Consiliului Local: 
 
    1: Achiziţionarea  unui autoturism, tip,  Dacia  Logan  MCV  Break,  pentru 
transport persoane şi probe biologice de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi  
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara pentru transport persoane şi  probe 
biologice. 
    2 Aprobarea utilizări  sumei de 50.000 lei (inclusiv TVA),  de către Spitalul  Clinic 
de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara, pentru 
achiziţia autoturismului  tip,  Dacia  Logan  MCV  Break,  pentru transport persoane 
şi  probe biologice, care a fost aprobată în bugetul  local pe  anul 2015 la capitolul 
66.02. Sănătate, subcapitolul   66.02.06.01 Spitale – Dotări independente şi investiţii, 
titlul 51.02.28, transferuri din bugetele locale pentru  finanţarea cheltuielilor de  
capital din domeniul sănătăţii. 
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