ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.54/2011
Privind aprobarea participarii orasului Talmaciu la Programul national de innoire a parcului auto,
in vederea achizitionarii unui autoturism de catre Primaria Orasului Talmaciu.CONSILIUL LOCAL TALMACIU, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.03.2011;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand raportul nr.2429/2011 intocmit de sef serviciu achizitii publice din cadrul
Primariei Orasului Talamciu prin care se motiveaza necesitatea accesarii programului rabla pentru
innoirea parcului auto detinut de Primarie si expunerea de motive nr.2583/2011 a primarului
orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
In temeiul OUG nr.99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a innoirii parcului
national auto, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului Ministerului Mediului si
Padurilor nr.772/2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de Stimulare a innoirii
Parcului auto national ;
In baza art.36 alin.2 lit.c , alin.5 , art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba participarea Orasului Talmaciu la Programul National de innoire a parcului
auto, in vederea achizitionarii unui autoturism necesar desfasurarii activitatii de catre Primaria
Talmaciu.
Art.2-Se aproba casarea unui numar de 3 autoturisme uzate din parcul propriu al Primariei
Talmaciu, conform anexei 1 care cuprinde datele de identificare ale acestora si care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3-Prin Programul de innoire a parcului auto se va achizitiona un autoturism marca Dacia
Logan 1,5 dCI.
Art.4-Valoarea totala a finantarii este de 11400 lei (3800 Lei X 3 autovehicule).
Art.5 Diferenta pana la valoarea de achizitie a noului autoturism , in cuantum de 35.000 lei,
se asigura din bugetul local al orasului Talmaciu, pe anul 2011, aprobat prin HCL nr.16/2011 .
Art.6.-Indeplinirea prezentei revine serviciilor achizitii si contabilitate din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu.
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