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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.71.
Din data de 03.10.2017.

Privind aprobarea participării comunei Crasna la Programul de stimulare
a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2017, în vederea
achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna
Crasna
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Crasna cu nr.10.081/02.10.2017;
- raportul comun cu nr.10.082/02.10.2017 întocmit de către administratorul public
al comunei Crasna și compartimentul buget-contabilitate;
- prevederile art. 13, lit. s) din O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul de mediu;
- prevederile O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casarea şi valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale ,
- prevederile art. 6 şi art. 27-28 din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare
a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul nr. 661/2017 al
Ministrului Mediului ,
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice;
- prevederile art. I, alin 1 pct. 2 lit e din O.U.G nr.109/2010 privind unele măsuri
financiar bugetare cu modificările și complectările ulterioare ,
În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) alin. (4) lit. a), art.45, alin. (3) și art. 115 alin (1) lit.
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările
și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă participarea Comunei Crasna județul Sălaj la Programul de
stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2017.
Art.2 Se aprobă casarea unui autoturism din parcul auto propriu al Primăriei
comunei Crasna, conform Anexei nr. 1 care cuprinde datele de identificare ale acestuia şi
care face parte inegrantă din prezenta hotarâre.
Art.3 Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a
înnoirii parcului auto naţional, pentru comuna Crasna
Art.4 Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare
corespunzătoare autoturismului uzat este de 7500 lei/ autoturism.
Art.5. Diferenţa până la valoarea achiziţiei noului autoturism în sistem leasing în
suma de 46.500 TVA inclus, se asigură din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al
Comunei Crasna
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Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei
Crasna.
Art. 7 .Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei Crasna;
-Compartiment buget-contabilitate;
-site:www.primariacrasna.ro;
-Dosarul ședinței.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chirilă Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Crasna,
Lazar Veturia
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Anexa nr.1 la HCL nr. 71/2017
ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
DATE DE INDENTIFICARE AUTOVEHICUL UZAT AL PRIMĂRIEI COMUNEI CRASNA
Nr.
crt.

Marca

Nr.
înmatricul
are

1.

DACIA
SUPER
NOVA

SJ-08-PCK

Capaci
tate
cilindr
ică
1390

Anul
fabric
ației

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chirilă Ioan

2001

Data
primei
înmatri
culări
2001

Culoare

Nr.
identifica
re

Serie
motor

Combustibil

Nr.
invent
ar

Amortizare
mijloc fix

GRI

UU1R523
15229991
93

UA14964

BENZINA

2010

INTEGRAL

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Crasna,
Lazar Veturia
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