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Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întpcmit de Direc ia Utilită i Publice; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor  şi patrimoniu  ale Consiliului 
Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului României 
nr.195/2005 privind protec ia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

inând seama de prevederile Ghidului de finan are a Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului auto na ional, aprobat prin Ordinul nr.609/25.03.2015 al Ministrului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor; 

Având în vedere Dispozi ia preşedintelui Administra iei Fondului pentru Mediu 
nr.392/19.09.2015 privind prelungirea sesiunii de înscriere în cadrul Programului de stimulare 
a înnoirii Parcului auto na ional – proprietari persoane juridice sau operatori economici fără 
personalitate juridică până la data de 30.10.2015; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi  art.115, lit.b) din 
Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă casarea autovehiculului marca Dacia model 1310 inmatriculat in anul 
2003 cu număr de inmatriculare B-57-PCM și având seria șasiu nr. UU1R1331133327816. 

 
Art.2. Se aprobă achizi ionarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto na ional 2015 a unui autovehicul marca Dacia.   
 
Art.3. Având în vedere că valoarea primei de casare este de 6.500 lei, diferen a până la 

acoperirea integrală a pre ului de achizi ionare a autovehiculului nou se va suporta din bugetul 
local al Sectorului 1. 

 
Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 



 
Art.5. Primarul sectorului 1, Direc ia utilită i Publice, Direc ia Management Economic 

şi Serviciul Secretariat General, Audien e vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărari. 

 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 22.10.2015. 
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