CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participarii Judetului Arges la Programul de stimulare a
înnoirii parcului auto national – programul rabla 2013, in vederea
achizitionarii unor autoturisme prin acest program, de catre Consiliul
Judetean Arges

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 13543/24.10.2013 al Directiei Tehnice;
Având in vedere:
Art.13, lit. s din OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu;
O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
functiune, casarea si valorificarea activelor corporale care alcatuiesc
domeniul public al statului si al unitatilor administrativ – teritoriale ;
Art.36 din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto national;
Ordinul nr. 1239/2013 al Ministerului Mediului si Padurilor ;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice;
Art.I, pct.2 din OUG nr. 109/2010 privind unele masuri financiar
bugetare.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART. 1. Se aproba participarea Judetului Arges la Programul de stimulare
a înnoirii parcului auto national – programul rabla 2013.
ART.2. Se aproba casarea si valorificarea unor autoturisme din parcul
auto propriu al Consiliului Judetean Arges, identificate conform anexei parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.3.Se aproba achizitionarea unor autoturisme noi prin Programul de
stimulare a innoirii parcului auto national, pentru judetul Arges.

ART.4.Valoarea totala a finantarii solicitate, reprezentand prima de
casare corespunzatoare autoturismelor uzate este de 26.000 lei (6.500
lei/autoturism x 4 autoturisme ).
ART.5.Diferenta pana la valoarea achizitiei noilor autoturisme se asigura
din bugetul propriu de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2013.
ART.6. Directia Tehnica si Directia Economica vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
ART.7. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va
comunica hotararea:
Institutiei Prefectului judetului Arges;
Directiei Tehnice;
Directiei Economice .
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