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ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE

Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14,  tel/fax. 021.369.13.15 / 021.369.13.17, E-
mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării comunei 1 Decembrie la ,,Programul de stimulare a innoirii Parcului auto

naţional”

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă în data de  28 august 2013,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 20/19.08.2013  iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre

Gheorghe, privind aprobarea participării comunei 1 Decembrie la ,,Programul de stimulare a innoirii
Parcului auto naţional”, însoţit de expunerea de motive,

- prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008,
privind calitatea aerului înconjurător si un aer mai curat in Europa,

- prevederile art. 13, alin. (1), lit. s) din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu
modificările si completările ulterioare,

- prevederile art. 7 şi art. 36 din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional aprobat prin Ordinul  Ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1239/2013,

Tinând cont de prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) lit. e) din OUG nr. 34/2009, cu privire la
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, cu modificările şi
completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Văzând raportul de specialitate al serviciului financiar contabilitate, înregistrat cu nr.
5263/19.08.2013,

Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
In baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificarile si completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală,

republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă participarea Primaria Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov la Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

Art. 2 - Se aprobă lista cu autoturisme uzate din parcul Primăriei Comunei 1 Decembrie, care
cuprinde datele de identificare ale acestora, în vederea casării şi participării la Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aproba achizitionarea unui numar de 3 autoturisme noi prin Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional.
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Art. 4 - Valoarea totală a finanţării solicitate de la Fondul de mediu, reprezentând primele de
casare corespunzătoare autoturismelor uzate este de 19.500 lei, urmând ca diferenţa să fie asigurată de la
bugetul local.

Art.5 -Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate.

Art. 6 - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către secretarul
comunei 1 Decembrie care va asigura şi publicitatea acesteia.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

Cristea Romeo Mihail

Contrasemnează,
Secretar,

Minodora Popescu
Comuna 1 Decembrie
Nr. 21/28.08.2013


