ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul de stimulare a înnoirii
parcului auto naţional – programul Rabla 2018, în vederea achiziţionării a doua
autoturisme
Primarul Orașului Avrig ,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 1850/25.01.2018, prin care propune participarea
Orasului Avrig la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto național in vederea
achizitionării a doua autoturisme;
Tinând seama de prevederile :
- art. 13, lit. s) din O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru mediu;
- art.(3) din O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casarea şi valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
- Ordinului nr. 661/2017 al Ministrului Mediului Apelor şi Pădurilor;privind aprobarea
Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 20172019;
- art.20 alin.(1) lit.i) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice, cu modificari
ulterioare ;
- art. I, pct. 2, lit.e) din O.U.G nr.109/2010 privind unele măsuri financiar bugetare,
aprobata prin Legea nr.70/2011;
În temeiul art. 36, alin.4 lit.a, alin.6 pct.9, art. 45 alin.2 lit.a, art.115 alin.1 lit.b, din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificari
ulterioare;
PROPUN:
Art.1: Se aprobă participarea Orasului Avrig la „Programul de stimulare a înnoirii
parcului auto naţional” – Programul RABLA 2018.
Art.2: Se aprobă casarea a doua autovehicule aflate in dotarea Primariei orasului
Avrig, dupa cum urmeaza:
– Volkswagen Transporter– SB – 28- POA, an fabricatie 1995;
– Dacia Logan – SB – 20- POA, an fabricatie 2006;
Art.3: Se aprobă achiziţionarea a doua autoturisme noi Dacia Logan, prin
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional, pentru Orasul Avrig.
Art.4: Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare
corespunzătoare autoturismului uzat este de 6.500 lei/ autoturism.
Art.5: Diferenţa până la valoarea achizitiei noilor autoturisme se asigură din bugetul
propriu de venituri şi cheltuieli al Orasului Avrig din anul 2018.
Art.6: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Direcţia Economică din
cadrul Primăriei Orasului Avrig.
Art.7:De publicitatea hotararii raspunde secretarul Orasului Avrig care o va comunica
celor interesaţi.
INIŢIATOR:
PRIMAR
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