
Hotărârea nr.36 din data de 10.07.2013 privind aprobarea participării comunei Rîciu la 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“ în anul 2013  în vederea 
achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către comuna Rîciu şi casarea 
autovehiculului MS 07 PYA. 
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                                                       HOTĂRÂREA NR.36  
din 10 iulie 2013 

 
privind aprobarea participării comunei Rîciu la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional“ în anul 2013  în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către 

comuna Rîciu şi casarea autovehiculului MS 07 PYA 
 

 
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  1o iulie 2013, 

urmare a dispoziţiei de convocare nr.451 din  05.07.2013, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 
Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive înregistrată cu nr. 2970 din 05.07.2013, prin care 

s-a propus:  

•Aprobarea participării Comunei Rîciu la „Programul de stimulare a înnoirii Parcu lui auto naţional”-
programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unui autovehicul nou; 

•Aprobarea casării si predării a autovehiculului uzat marca DACIA 1310 L nr. de inmatriculare MS 07 PYA 
autoturism aparţinând comunei Rîciu, identificat conform anexei 1 la prezenta; 

•Aprobarea solicitării in cadrul “Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional pentru anul 
2013”, a sumei de 6.500 lei, reprezentând prima de casare pentru un singur autovehicul uzat; 

•Aprobarea utilizării din bugetul local al comunei Rîciu, a contribuţiei proprii pentru acoperirea 
contravalorii autovehiculului ce va fi achizitionat în cadrul “Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto 
Naţional pentru anul 2013”; 

Având în vedere avizele comisiei de specialitate ale consiliului local; 
Având în vedere prevederile art.13. lit.s din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, ale art.I. pct.2 

l din O.U.G. nr. 109/2010–privind unele măsuri financiar-bugetare, ale O.G. nr. 112/2000–pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public 
al statului şi al unităţiilor administrativ-teritoriale; ale art.36, din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare 
a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr. 1239 din 14.05.2013 al Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, precum şi ale Legii 273/2006, privind finantele publice locale cu modifcarile si 
completarile ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, alin.9, art.123 alin.1 din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Participarea Comunei Rîciu la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”-
programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unui autovehicul nou. 



Art.2.Se aprobă casarea şi predarea autovehiculului uzat marca DACIA 1310 L, nr. de inmatriculare MS 
07 PYA,  autovehicul aparţinând comunei Rîciu, identificat conform anexei 1 la prezentul, pentru participarea la 
Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto National pentru anul 2013,  

Art.3. Se aprobă achiziţionarea unui autovehicul nou , prin  „Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional”. 

Art.3. Cuantumul primei de casare ce urmează a fi solicitată in cadrul “Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului Auto Naţional pentru anul 2013”, este  suma de 6.500 lei. 

Art.4. Modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de 
achiziţionare a auzovehiculului nou se va face prin Leasing financiar susţinut din bugetul local al comunei Rîciu.       

Art.5. Primarul comunei Rîciu răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului contabilitate-impozite şi taxe; 
 AFM Bucureşti la Dosarul de acceptare; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  
pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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