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Amendamente Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare 

Propuneri cu privire la modificarea/completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

 

Ordonanța Guvernului nr. 80/2001  
Art.5 
 
8) **) Se interzice autorităţilor şi instituţiilor 
publice, indiferent de sistemul de finanţare şi 
de subordonare, să achiziţioneze autoturisme, 
astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu o capacitate 
cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al căror 
preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a 
sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., 
calculată la cursul BNR din data iniţierii 
procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie. 
    (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), 
autorităţile şi instituţiile din domeniul 
electoral, al apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale pot achiziţiona 
autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare 
de 1.600 cm3 şi al căror preţ poate depăşi 
contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de 
euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR 
din data iniţierii procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie, numai în cazuri 
temeinic justificate, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordonanța Guvernului nr. 80/2001  
Art.5 
 

 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 25.000 euro 
inclusiv T.V.A. calculată la cursul BNR din data 
iniţierii procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie. 

(9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), 

instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, pot achiziţiona autoturisme 
cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi 
al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a 
sumei de 25.000 euro inclusiv TVA numai în cazuri 
temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului 
principal de credite, sau după caz prin aprobarea 
consiliului local sau al consiliului județean.  
(9^2) Prin excepţie de la prevederile alin. 

(8),autoritățile administrației publice locale, pot 
achiziţiona autoturisme cu 8-9 locuri cu 
capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al 
căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a 
sumei de 25.000 euro inclusiv TVA numai în cazuri 
temeinic justificate, cu aprobarea consiliului local 
sau al consiliului județean. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aliniatul (8) al art. 5 din O.U.G nr. 80/2001 
interzice autorităţilor şi instituţiilor publice să 
achiziţioneze autoturisme, cu capacitate cilindrică 
mai mare de 1.600 cm3 al căror contravaloare în 
lei depășeste suma de 23.000 euro inclusiv TVA 
calculată la cursul BNR din data iniţierii procedurii 
de atribuire a contractului de achiziţie. 

Ținînd cont că prețul de piață al autoturismelor 
actualmente prezintă o creștere însemnată, 
instituțiile publice nu pot achiziționa autoturime, 
cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 
necesare activității zilnice, în limita acestei sumei 
stabilite .  
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ANEXA 3 
 
NORMATIVE DE CHELTUIELI 
privind dotarea cu autoturisme şi consumul 
lunar de carburanţi*) 
(….) 
 
1.Norme privind dotarea cu autoturisme : -
Limită maximă  
(....) 
 
2. Consiliile judeţene - 6 autoturisme 

 
 
ANEXA 3 
 
NORMATIVE DE CHELTUIELI 
privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar 
de carburanţi*) 
(….) 
 
1.Norme privind dotarea cu autoturisme : -Limită 
maximă  
(....) 
 
2. Consiliile judeţene - 10 autoturisme 

 
 
 
Pentru eficientizarea activității consiliilor 
județene și pentru îmbunătățirea activității zilnice 
propunem modificarea Anexei nr.3 - Normative de 
cheltuieli privind dotarea cu autoturisme și 
consumul lunar de carburanți*) prin mărirea 
numărului de autoturisme stabilite pentru consiiile 
județene .  
 
 

 

 

Cu stimă, Miercurea Ciuc, 14 iunie 2022 

Borboly Csaba  


