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HOTĂRÂREA Nr. 34 
din 28 mai 2015 

privind aprobarea particip ării Comunei Domneşti la „Programul 
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2015” 

prin casarea mijlocului fix DACIA SUPERNOVA 
 

 Consiliul Local al Comunei Domnesti întrunit în sedinţă ordinară de lucru 
 

Având în vedere: 
•   Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
• Raportul de specialitate al Serviciul achiziții publice-investiții, administrarea 

domeniului public și privat, mediu, drumuri, utilități publice, situații de urgență și 
administrativ; 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile art. 13 lit. s) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 28 alin. (1) lit. j) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a 

Parcului auto naţional pentru anul 2015, aprobat prin Ordinul MMAP nr. 609/2015; 
• Prevederile art. 5 alin. (8) din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile OG 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 temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 123 alin. 

(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  – Se aprobă participarea Comunei Domneşti la „Programul de stimulare a 
Parcului auto naţional pentru anul 2015”. 

Art. 2  – Se aprobă casarea, sub condiţia acceptării dosarului în cadrul programului 
menţionat la Art.1, a mijlocului fix DACIA SUPERNOVA, uzat fizic, din parcul propriu al 
Comunei Domneşti, cu datele de identificare menţionate mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Marca maşinii / 
Nr. înmatriculare  

Tip 
autovehicul 

Nr. de identificare Data 
fabricaţiei 

Data 
înmatricul ării  

1 DACIA 
SUPERNOVA 
IF - 09 - CLD 

Autoturism UU1R5231523048413 2002 30.08.2013 

 



Art. 3  – Se aprobă achiziţionarea unui autovehicul nou prin „Programul de stimulare 
a Parcului auto naţional pentru anul 2015”. 

Art. 4  – Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând primele de casare 
corespunzătoare a autovehiculului uzat este de 6.500 lei. 

Art. 5  – Diferenţa până la valoarea de achiziţie a noului autovehicul se asigură din 
bugetul local al Comunei Domneşti, aprobat în acest sens. 

Art. 6  – Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
         Preşedinte de şedinţă,                                                                          Contrasemnează, 
                Năstase Mihalache                                                                               /Secretar, 
                                                                                                                           Zanfir Maria 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 34 
Adoptată în şedinţa ordinară din 28.05.2015 
Cu un nr. de 13 voturi 
Din nr.total de 13 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    
 
 

 


