
ROMANIA
Judet PRAHOVA
Comuna DRAJNA
: CONSILIUL LOCAL =

HOTARARE
privind aprobarea participarii Comunei Drajna la programul de stimulare a innoirii

parcului auto national -programul RABLA 2015

Consiliul Local al comunei Drajna, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere: proiectul de hotarare initiat de primarului comunei Drajna insotit de

expunerea de motive,
Referatul cu nr. 4341121.05.2015
Vazand prevederile art. 13 lit. s din OUG nr. 19612005 privind Fondul de mediu, ale

OG nr. 11212000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune , casarea si
valorificarea activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor
administrativ- teritoriale, ale Ghidului de finantare a programului de stimulare a innoirii
Parcului auto national, aprobbat prin Ordinul nr. 609/2015 al Ministrului Mediului si
Schimbarilor Climatice, ale Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale

In temeiul dispozitii lor art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.
21512001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba participarea comunei Drajna la Programul de stimulare a innoirii

parcului auto national -programul RABLA 2015.
AtI. 2 Se aproba casarea autoturismului marca DACIA, din parcul auto propriu al

primariei comunei Drajna, cu datele de identificare cuprinse in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. (1) Se aproba achizitionarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare
a innoirii parcului auto national -programul RABLA 2015, pentru comuna Drajna.

(2)Valoarea totala a finantarii solicitate, reprezentand prima de casare
corespunzatoare autoturismului uzat este de 6500 lei/autoturism.

(3) Diferenta pana la valoarea achizitiei noului autoturism se asigura din
bugetul propriu de venituri si cheltuieli al comunei Drajna, pe anul 2015.

Art. 4. De aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Biroul financiar
contabil.

Art. 5. De
secretarul comunei

Presedinte sedinta

STROESCU
Contrasemneaza.
Secretar comuna

RACOVITA RAMONA

persoanelor si institutiilor interesate raspunde
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