
 
 
 
     
 
 
  Orasul Seini                                                             Anexa la HCL nr. ____/2012 
 
 
 
 
 

A N E X A 
 

Cuprinzand lista autoturismului uzat care urmeaza sa fie casat 
 
 
 
 

Nr. Tipul  Marca  Nr.  
Inmatric. 

Anul 
fabricatiei 

Anul 
inmatricularii  

Nr. si seria certif. 
 de inamatric.  

Nr. de 
 inventar 

1 Autoturism Dacia  
Berlina   

MM  
14PRI 

2002 3.08.2005 M00123927M  

 
 
 
 
 
 
                          Primar,          Secretar, 
         Ing. Adoreanu Kraiger Zamfir                                    Bud Ioan  

 



Consiliul local al orasului Seini 
 
 

H O T A R A R E A  nr.  _____  / 2012 
 

Privind aprobarea participarii la Programul de stimulare a innoirii parcului auto, 
 aprobarea casarii a unui  autovehicul uzat si achizitionarea unui  autovehicul  nou ;  

 
 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta extraordinara la data de 20.03.2012. 
 Avind in vedere : - Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini cu privire la 
necesitatea achizitionarii a unui autoturism nou pentru Primaria orasului Seini .  
- Autoturismul Supernova din dotarea Primariei este intr-un grad avansat de degradare cu o vechime 
de peste 10 ani si nu mai poate fi intrebuintata.  
- Proiectul de hotarare ; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 
- Avizul secretarului orasului ; 
       Tinand cont de prevederile Ordinului nr. 981/2012 pentru aprobarea Ghidului de finantare a 
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national; 
 In conformitate cu prevederile OUG 34/2009 cu privire la reglementarea unor masuri 
financiar-fiscale cu modificarile si completarile ulterioare.  
        In temeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, HG 
44/2004 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
 In baza art. 36, al. 1, al. 2 lit. c, al. 5, al. 9, art.123, art. 45, al. 3  si art. 115  al. 1, lit. b din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 

H O T A R A S T E 
 

 Art.1. Se aproba participarea la Programul de stimulare a innoirii parcului auto pentru 
Consiliul local al orasului Seini. 
        Art.2. Se aproba casarea unui autoturism uzat aflat in dotarea Consiliului local, respectiv 
Primaria Seini conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  
        Art.3. Se aproba achizitionarea unui  autoturism nou  prin acest Program. 
 Art.4. Valoarea totala a finantarii solicitate este de 3800 lei reprezentand prima de casare 
pentru autoturismul uzat. 
         Art.5. Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare achizitionarii unui autoturism din 
bugetul local al orasului Seini .     
 Art. 6. Prezenta se comunica: 
- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 
- Primarului orasului Seini. 
- Administratia Fondului pentru Mediu Bucuresti.  
- Serviciului economic din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 
- Un exemplar se afiseaza. 
 
   Seini la 20.03.2012 
 

  Presedinte de sedinta,    Contrasemneaza 
    Tintas Vasile          Secretar, 
              Bud Ioan  
 


