
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTARARE 

pentru probarea completarii  hotararii  Consiliului Local nr.108/14.06.2013 
 
În conformitate cu prevederile art. 13. lit.s din O.U.G.nr. 196/2005 privind Fondul de 

mediu,  precum şi cu cele ale art.24. alin.(3), lit.e) din O.U.G.nr.34/2009- privind reglementarea unor 
măsuri financiar -  fiscale, modificată şi completată prin O.U.G. nr.. 109/2010 - privind unele măsuri 
financiar-bugetare, 

Având în vedere H.C.L nr.108 din 14.06.2013, prin care s-a aprobat participarea  Orasului 
Tirgu Neamt  la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ”-  programul rabla 2013, în 
vederea achiziţionării unui autovehicul nou; 

Având în vedere cererea de finantare nr.201187/27.09.2013, aprobata de Administratia 
Fondului de Mediu si art. 54, alin.2, lit.b,  din Ghidul de finanţare a Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr.1239 din 14.05.2013 al M inisterului M ediului şi 
Schimbărilor Climatice ; 

Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 18424 din 27.11.2013 inaintata de Primarul orasului 
Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Directiei Financiar Contabilitate- Implementare proiecte 
din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 

În conformitate cu prevederile art. 36. alin.(2) lit.b), alin.(4) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, precum şi cu cele ale art.I pct.2 din O.U.G. nr. 109/2010 - 
privind unele măsuri financiar - bugetare , 

HOTARASTE: 

Art.1.Se imputerniceste doamna TANASA CARM EN, avand functia de sef birou, in cadrul 
Directie Financiar Contabilitate- Implementare proiecte, domiciliata in Oras Tirgu Neamt, legitimata cu 
CI seria NT, numar 332023, pentru a reprezenta institutia la semnarea contractului privind achizitia unui 
vehicul nou destinat transportului de pasageri , avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone , prin 
„Programul de stimulare a înnoir ii Parcului auto naţional", pentru Orasul Tirgu Neamt; 

Art.2. Celelalte articole din H.C.L. nr.108/14.06.2013, raman neschimbate; 
                Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate 
 
Nr. 224 
din 29.11.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Marian Viorel 

 
                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
   Total consilieri locali     19 
    Prezenti                     
     Pentru                         
     Împotrivă                          
     Abtineri                         
 
 


