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privind aprobarea participării comunei Jebel la “Programul de stimulare a innoirii Parcului auto 
national”-programul rabla 2017-2019,in vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de 
către comuna Jebel.

Consiliul local intrunit in şedinţa publica in data de 31.05.2017 
Având in vedere referatul dl.Primar Dr.Bociu Sabin cu nr.1766 din 31.05.2017 ,in care 

propune participarea comunei Jebel la “Programul de stimulare a innoirii Parcului auto-national”- 
programul rabla 2017-2019,in vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de către 
comuna Jebel

Având in vedere ca parcul nostru auto de autoturisme este invechit cu norma de rulare 
efectuata propun casarea autoturismului Dacia Supernova si achiziţionarea unui nou autoturism prin 
Programul Rabla 2017-2019,avem finanţarea achiziţiei prin bugertul local 2017,fiind cuprinsa 
achiziţia in programul de achiziţii publice-2017

In conformitate cu prevederile art. 13(1) lit.s alin.4 din OUG nr. 196/2005 privind Fondul 
de mediu,aprobata cu modificările si completările prin Legea nr. 105/2006,cu modificările si 
completările ulterioare ,precum si ale art. 13(4) din HG nr. 19/2017 privind organizarea si 
funcţionarea M inisterului Mediu si pentru modificarea unor acte normative si Legea 
273/2006,privind finanţele publice;

In baza OG nr.l 12/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,casare si 
valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al UAT

Având in vedere prevederile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a inoirii 
Parcului auto naţional,aprobat prin Ordinul nr.661/2017 al Ministerului M ediu,Apelor si Pădurilor 

In temeiul art.36 alin.(9) si art.45 alin .(l) din Legea nrt.215/2001 privind administraţia 
publica locala,republicata ,cu modificările si completările ulterioare,precum si cu cele ale art.I pct.2 
din OUG n r .l09/2010-privind unele masuri financiar-bugetare cu 9 voturi pentru-abtineri-impotriva

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 .Se aproba Participarea comunei Jebel la “Programul de stimulare a innoirii Parcului 

auto national”-programul rabla 2017-2019
Art.2.Se aproba casarea unui autoturism Dacia Supernova din parcul auto propriu al 

comunei Jebel, cu număr de idedntificare U U1R5231533320859,număr de omologare ABDA 
IU I 112T2AX5,an de fabricaţie 2002,număr de inmatriculare TM 10 UIL,prin Programul de 
stimulare a innoirii Parcului Auto national-anul 2017-2019.

Art.3.Se aproba achiziţionarea a unui autoturism nou prin “Programul de stimulare a 
innoirii Parcului auto naţional”,pentru comuna Jebel

Art.4.Valoarea total a fmantarii solicitate,reprezentând prima de casare corespunzătoare 
unui autoturism uzat este de 6500 lei

Art.5.Diferenţa pana la valoarea de achiziţie a noului autoturism se asigura din bugetul 
propriu de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si un contract de leasing pe o perioada de 5 ani

Art.6. cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputemiceste primarul comunei 
Jebel-judetul Timiş

Art.7.Prezenta se va comunica 
-Institutiei Prefectului-Judetul Timiş 
-Dl.Primar Dr.Bociu Sabin 
- S ervifijSff^Dafâbi^jţate


