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H O T A R A R E 

privind aprobarea casarii prin Programul Rabla 2014 a autoturismului 
 „Dacia R11711 1310 L”, precum si achizitionarea unui nou autoturism 

 
 

Avand in vedere: 
Prevederile Programului Rabla 2014; 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi,  din 

care rezulta necesitatea aprobarii casarii prin Programul Rabla 2014 a autoturismului „Dacia 
R11711 1310 L”, precum si achizitionarea unui nou autoturism, inregistrata sub nr. 
3777/14.04.2014; 

Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil privind aprobarea casarii prin 
Programul Rabla 2014 a autoturismului „Dacia R11711 1310 L”, precum si achizitionarea unui 
nou autoturism, inregistrat sub nr. 3778/14.04.2014; 

În baza prevederilor 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, a prevederilor art. 36 din Ghidul de finanţare a 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr. 364/2014 al 
Ministrului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, a prevederilor Legii nr.273/2006, privind 
finanţele publice, a prevederilor art. I, pct. 2 din O.U.G nr.109/2010 privind unele măsuri 
financiar bugetare, 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. ‘b’ , ‘c’ si ‘d’ din Legea nr. 215/2001, 
legea administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
 
Art.1 (1)- Se aproba casarea prin Programul Rabla 2014 a autoturismului “Dacia 

R11711 1310L”, conform anexei la prezenta, si obtinerea primei de casare corespunzatoare. 
(2)  Se aproba achizitionarea unui nou autoturism. 
Art.2- Se insarcineaza Primarul comunei Tirgsoru Vechi pentru ducerea la indeplinire a 

prevederilor prezentei. 
Art.3- Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi 

asigurata de catre secretarul comunei Tirgsoru Vechi. 
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