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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea participării Municipiului Săcele la ,,Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” – 

programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către municipiul Săcele şi 

casarea autovehiculului ARO 243D. 

 

Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23.05.2013. 

 Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrativ 

si Gospodărire Oraş , înregistrat cu Nr.: 16505 din 15.05.2013, prin care s-a propus:   

 Aprobarea participării Municipiului Săcele la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”- 

programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unui autovehicul nou. 

 Aprobarea casării si predării a autovehiculului uzat marca ARO 243D, nr. de inmatriculare BV 14 PMS  

autoturism aparţinând municipiului Săcele, identificat conform anexei 1 la prezentul. 

 Aprobarea solicitării in cadrul “Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional pentru anul 2013”, a 

sumei de 6.500 lei, reprezentând  prima de casare pentru un singur autovehicul uzat. 

 Aprobarea utilizării din bugetul local al municipiului Săcele, a contribuţiei proprii pentru acoperirea 

contravalorii autovehiculului ce va fi achizitionat în cadrul “Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto 

Naţional pentru anul 2013” 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local 

 Având în vedere  prevederile art.13. lit.s din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, ale art.I. pct.2 l din 

O.U.G. nr. 109/2010 – privind unele măsuri financiar-bugetare, ale  O.G. nr. 112/2000 – pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităţiilor administrativ-teritoriale; ale art.36, din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr. 1239 din 14.05.2013 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, 

precum şi ale Legii 273/2006, privind finantele publice locale cu modifcarile si completarile ulterioare.  

 În temeiul   prevederilor art. 36, alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, alin.9, al art.123 alin.1 din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Săcele la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”- 

programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unui autovehicul nou. 

     Art.2.  Se aprobă casarea şi predarea autovehiculului  uzat marca ARO 243D, nr. de inmatriculare BV 14 PMS  

autovehicul aparţinând municipiului  Săcele, identificat conform anexei 1 la prezentul, pentru participarea la Programul 

de stimulare a înnoirii Parcului Auto National pentru anul 2013, în vederea achiziţionarii unui autovehicul nou ,  prin 

programul derulat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

Art.3. Se aproba solicitarea in cadrul “Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional pentru anul 

2013”, a sumei de 6.500 lei, reprezentând  prima de casare pentru un singur autovehicul uzat. 

Art. 4. Se aproba utilizarea din bugetul local al municipiului Săcele a contribuţiei proprii pentru acoperirea 

contravalorii autovehiculului ce va fi achizitionat în cadrul “Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional 

pentru anul 2013” 

Art. 5.  Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                           CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

ING. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                                                         CJ. ANDRONIC MARIA  

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 



  

- 1 ex. Institutia Prefectului Judetului Brasov 

- 1 ex. Dosar colectie 

- 1 ex. Dosar sedinta 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Birou Autoritate Tutelara  

- 1 ex. Directia Economica 

- 1 ex. Directia Patrimoniu Gospodarire Oras/ Serv Investitii 

 


