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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziţionării prin leasing financiar a 35 de autovehicule/utilaje de 
către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6   

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2698/28.02.2019 al Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6; 
 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale 
Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b) şi ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea                 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea prin leasing financiar a 35 de autovehicule/utilaje 
de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 
Autovehiculele/utilajele sunt prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Achiziţionarea prin leasing financiar se face pe o perioadă de 5 ani, pentru 
un număr maxim de 35 de autovehicule/utilaje, a căror valoare maximă estimată este de    
5.256.000 lei (TVA inclus). Valoarea maximă a avansului este de 1.100.000 lei. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ                
                                         pentru legalitate 
                                          Secretarul Sectorului 6, 
  

         
       Demirel Spiridon  

 
Nr.:                                          
Data:                                                                                                                 
 



 
 
 

 
 
 
  

 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2698/28.02.2019 al 
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

 Ţinând cont de prevederile art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
și de prevederile art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 potrivit cărora 
în cadrul politicii economice naţionale, autorităţile administraţiei publice locale au 
dreptul la resurse proprii, suficiente, de care pot dispune în mod liber în 
exercitarea atribuţiilor lor. 

Luând în considerare toate aceste aspecte, supun spre dezbatere și aprobare, 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziţionării prin leasing financiar a 35 de autovehicule/utilaje de către 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.   

 
 
 
 

                                

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
  
 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 (A.D.P.D.U. Sector 6) 
funcţionează în temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ca instituţie 
publică de interes local, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6. 

Secţia Utilaj Transport din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 asigură utilajele şi mijloacele de transport 
necesare desfăşurării activităţii institutiei, asigură pentru instituţie, transporturi rutiere cu mijloace din 
dotare (autovehicule, autobasculante, tractoare cu remorci şi alte utilaje), asigură menţinerea în stare de 
funcţionare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport din dotare. 

Menţionăm faptul că actualul parc auto al A.D.P.D.U. Sector 6 este depăşit tehnologic şi moral, 
fiind format din autoutilitare achiziţionate în urmă cu 12 ani, iar tractoarele şi remorcile în urmă cu 17 
ani (perioada de amortizare fiind de 10 ani).  

Pe lângă gradul ridicat de poluare (norma de poluare de 80% din parcul auto este de până la 
EURO 3) tractoarele şi o parte din autoutilitare au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de 
uzură, nu mai pot primi o altă destinaţie şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau 
modernizate. Costurile de întreţinere, reparaţii sau recondiţionări la unele dintre autoutilitare şi tractoare 
depăşeşte 60% din valoarea de achiziţie pentru un bun similar nou. Cheltuielile de transport, punere în 
funcţiune depăşesc costurile normate de combustibil şi lubrifianţi, iar transformarea acestora în vederea 
încadrării în consumurile stabilitenu este suficientă sau posibilă. 
 Circulaţia pe drumurile publice cu autovehicule amortizate din punct de vedere tehnic este foarte riscantă, 
iar achiziţionarea de autovehicule/utilaje noi măreşte siguranţa în traffic atât a conducătorului auto, cât şi a 
deservenţilor. 

 Luând în considerare prevederile art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 potrivit cărora în cadrul politicii 
economice naţionale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, de 
care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuţiilor lor. 
       În conformitate cu prevederile art.81, alin.(2), lit.d) din Legea nr.215/2001: “ Consiliile locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în principal, următoarele atribuţii: d) aprobă bugetul local, 
împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar;…………;” 

 Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 
prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin leasing financiar a 35 de 
autovehicule/utilaje de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.   

 
DIRECTOR GENERAL, 

 
CRISTIAN TUDOR 


