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                ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

H O T Ă R Â R E 
privind participarea oraşului Valea lui Mihai la 

 „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – programul Rabla 2015” şi achiziţionarea 

unui autoturism nou de către oraşul Valea lui Mihai 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Valea lui 

Mihai, prin care propune aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – Programul Rabla 2015”  
- prevederile art. 13 lit. s din O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de mediu, 

- dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale O.U.G. nr.109/2010 privind unele măsuri financiar 

bugetare, 

- prevederile 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 unităţilor administrativ-teritoriale, 

- dispoziţiile art.28 din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului autor naţional, aprobat prin Ordinul nr.609/2015 a Ministrului Mediului. Apelor 

şi pădurilor, 

În baza art.36, alin. (2), lit. c, art.45 şi art.115 alin.(1), lit. b din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă participarea oraşului Valea lui Mihai la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional – programul Rabla 2015”, în vederea 

achiziţionării unui autoturism de către oraşul Valea lui Mihai. 

 

Art.2: Înscrierea în program se va face cu un autoturism uzat din parcul auto 

propriu, pentru care se va solicita finanţarea nerambursabilă. 

 

Art.3: Se aprobă casarea autovehiculului cu datele de identificare prevăzute în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta, sub formă de hotărâre.   
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Art.4: Se aprobă achiziţionarea pentru oraşul Valea lui Mihai, a unui autoturism 

nou, marca DACIA DOKKER prin participarea la „Programul de Stimulare a Înnoirii 

Parcului Auto” în anul 2015. 

 

Art5: Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare 

corespunzătoare autoturismului uzat, este de 6.500 lei/autoturism. 

 

Art.6: Diferenţa de preţ până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a 

noului autoturism, se asigură din bugetul oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015, prin 

virament bancar. 

 

Art.7: Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de Primarul oraşului Valea lui 

Mihai, prin aparatul de specialitate. 

 

Art.8: Prezenta hotărâre, se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- autorităţile şi instituţiile interesate 

- se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro  

- la dosar 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                 Krizsán Csaba Géza                                SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.35 din 29 aprilie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU 

                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 
 

 

 

 

http://www.valealuimihai.ro/
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                ROMÂNIA                                                             ANEXA 

                JUDEŢUL BIHOR                                                     la Hotărârea nr.35/29 aprilie 2015 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

            
         

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE UNUI AUTOTURISM DIN PARCUL AUTO 

PROPRIU AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Marca Tipul Categoria 

An 

fabricaţie 

An primă 

înmatriculare 

Număr de 

identificare 

1 DACIA 
R52315 

Super Nova 
Autoturism 2001 2002 UU1R5231512993983 

 

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                 Krizsán Csaba Géza                                SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 


