
 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
HOT|RARE 

 
privind aprobarea participării Orasului Tirgu Neamt la “ Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional ”- programul rabla 2016, în vederea achiziţionării unui autoturism 

prin acest program de către Orasul Tirgu Neamt 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 13. lit.s din O.U.G.nr. 196/2005 privind Fondul 
de mediu, precum si cu cele ale art.24. alin.(3), lit.e) din O.U.G.nr.34/2009- privind 
reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, modificată si completată prin O.U.G. nr.. 
109/2010 - privind unele măsuri financiar-bugetare si Legea nr. 273 / 2006, privind finanţele 
publice; 
 În baza O.G. nr. 112/2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune,casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului si al unităţilor administrativ - teritoriale; 
 Având în vedere prevederile din Ghidul de finanţare a Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr. 954 din 20.05.2016  al Ministrului 
Mediului , Apelor si Pădurilor; 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 12483/08.07.2016 inaintata de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’realizat in comun de  Directia Buget 
Contabilitate, RU si dezvoltare locala, cu Serviciul Juridic , Serviciul Investitii si Serviciul 
Administrativ-Gospodaresc din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 
 În conformitate cu prevederile art. 36. alin.(9) , art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, precum si cu cele ale art.I pct.2 din 
O.U.G. nr. 109/2010 - privind unele măsuri financiar - bugetare , 

 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. - Se aprobă participarea Orasului Tirgu Neamt la „Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional" - programul rabla 2016. 

Art. 2. - Se aprobă casarea unui autoturism, marca Dacia din parcul auto propriu al 
Orasului Tirgu Neamt, conform Anexei care cuprinde datele de identificare şi care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă achiziţionarea a unui autoturism nou prin „Programul de stimulare 
a înnoirii Parcului auto naţional", pentru Orasul Tirgu Neamt. 

Art.4. - Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare 
corespunzătoare unui autoturism uzat este de 6.500 lei. 

Art.5. - Diferenţa până la valoarea de achiziţie al noului autoturism se asigură din 
bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 si un contract de leasing pe o perioada 
de 24 luni.  



Art. 6. - Se imputerniceste doamnul HARPA Vasilicã, avand functia de primar al 
Orasului Tirgu Neamt, domiciliat in Oras Tirgu Neamt, legitimat cu CI seria NT, numar 
……………., pentru a reprezenta institutia la semnarea contractului de leasing privind 
achizitia unui autoturism cu cinci locuri prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional", pentru Orasul Tirgu Neamt;   

Art. 7. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va 
urmari modul in care Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala,  Serviciul Juridic 
, Serviciul Investitii si Serviciul Administrativ-Gospodaresc din cadrul Primariei orasului 
Tirgu Neamt vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari; 

Art.8. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate 
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din 28.07.2016 

 
Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Acioc^rl\noae Andrei 
 

             
                       Contrasemneaz\, 
                  Secretar oras, 

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


