ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEORGE ENESCU
Tel:0231.628103;Fax:0231.628.060;E-mail:pge_bt@yahoo.com
HOTARARE

Nr.42 din 31.07.2014
privind acordul cu privire la casarea unui autovehicul uzat şi achiţionarea unui autovehicul nou
prin participarea Comunei George Enescu, judeţul Botoşani,
în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
Consiliul local al comunei George Enescu, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31 iulie
2014, la convocarea primarului, conform prevederilor art.39, alin.3 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.80 din Legea
nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
având în vedere:
-Expunerea
de
motive
prezentată
de
primarul
comunei
George
Enescu
prin care se solicită acordul cu privire la casarea unui autovehicul uzat şi achiţionarea unui autovehicul
nou prin participarea Comunei George Enescu în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei George Enescu, judeţul
Botoşani;
-prevederile art.36 lit.m) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional aprobat prin Ordinul nr.1239/2013 al Ministerului Mediului şi Schimbării Climatice;
în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) pct.7 şi ale art.45 si art.115, alin.(1), lit.”b”
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 - Îşi dă acordul cu privire la:
-casarea autovehicului uzat DACIA tipul R5A715 SOLENZA, fabricat în anul 2004, Serie şasiu
UU1R5A71543437055, serie motor UB06198, caroserie tip BERLINA CU HAYON, 4+1 UŞI, data dării
în folosinţă 30.07.2004 şi
-achiziţionarea unui autovehicul nou Dacia Duster, cuantumul primei de casare fiind 6.500 lei,
conform prevederilor art.7, alin.(1) din „Ghidul de finanţare, aprobat prin Ordinul nr.1239/2013 al
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
Art.2 - Aprobă asigurarea şi susţinerea de la bugetul local a diferenţei de la valoarea primei de casare
până la acoperirea valorii autovehicului nou.
Art.3 - Primarul comunei George Enescu şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Mircea BUTNARU
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 31 iulie 2014.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

