
Consiliul local al orasului Seini 

 

 

H O T A R A R E A  nr.  4  / 2011 
 

Privind aprobarea participarii la Programul de stimulare a innoirii parcului auto, 

 aprobarea casarii a doua autovehicule uzate si achizitionarea a doua autovehicule noi ;  

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 13.01.2011. 

 Avind in vedere : - Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini cu privire la 

necesitatea achizitionarii a doua autoturisme noi pentru Primarie si una pentru Politia locala. 

Masinile din dotare sunt intr-un grad avansat de uzura si nu mai pot fi intrebuintate.  

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

       Tinand cont de prevederile Ordinului nr. 1683/2009 pentru aprobarea Ghidului de finantare a 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In conformitate cu prevederile OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si 

reglementarea unor masuri financiar-fiscale aprobata prin Legea nr. 227/2009 cu modificarile si 

completarile ulterioare, OUG 109/2010 privind unele masuri financiar bugetare prin care s-a 

completat art. 24 al. 3  din OUG 34/2009 prin introducerea literei e.  

        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 a doua autoturisme uzate aflate in dotarea Consiliului local, 

respective Primaria Seini conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

        Art.3. Se aproba achizitionarea a doua autoturisme noi prin acest Program,  respectiv: 

 - o Dacia Logan combi; - o Dacia Duster; 

 Art.4. Valoarea totala a finantarii solicitate este de 7600 lei reprezentand prima de casare 

pentru cele doua autoturisme uzate, iar diferenta pana la acoperirea integrala a pretului de 

achizitionare a autovehiculelor noi vor fi asigurate prin leasing financiar si din surse proprii.     

 Art. 5. 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 13.01.2011 
 

  Presedinte de sedinta,    Contrasemneaza 

              Secretar, 

              Bud Ioan  


