
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRASOV 
CONSIUUL LOCAL PREJMER 

HOTĂRARE A NR ...... 2)t .. 
Din 22.05.2015 

Obiect: privind aprobarea participarii comunei Prejmer, judetul Brasov la "Programul de 
stimulare a inoirii Parcului auto national"- p rogramul rabla 2015, derulat de Ministerul 
Mediului, Apelor si Padurilor, in vederea achizitionarii unui autoturism prin acest program si 
casarea autoturismului uzat marca Daewoo Cielo cu nr. de inmatriculare BV-13-MJL 

Consiliul Local al Comunei Prejmer, intrunit azi 22.05.2015 in sedinta ordinara, vazand 
referatul nr. 4300.12015 intocmit de catre serviciul de specialitate din cadrul aparatului , 
dezbaterile in plenul sedintei; 

Avand in vedere prevederile Ordinului nr.609 din 25 martie 2015 pentru aprobarea Ghidului 
de finanatare a Programului de stimulare a inoirii Parcului auto national, prevederile O. G. 
nr. 11212000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune , casare si valorificare a 
active/ar corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, 
prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale , cu modficari/e si completarile 
ulterioare 

In conformitate cu Ghidul de finantare aprobat prin Ordinul 60912015, art.28 alin.1 lit.j
Continutul dosarului de acceptate 

Tinand cont de art.13/it. s din O.U.G nr.196 privind Fondul pentru mediu, actualizata, 
In temeiul art. 36 si 45 din Legea nr 21512001 a administratiei publice locale republicata; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aproba participarea comunei Prejmer, judetul Brasov, la "Programul national de 
stimulare a inoirii Parcului auto national"- programul rab/a 2015, in vederea achizitionarii unui 
autoturism Skoda Superb , capacitate cilindrica 2000 cm3-Diesel. 

Art. 2 Se aprobă casarea şi predarea autoturismului uzat marca OAEWOO CIELO ,anul de 
fabricatie 2005, seria motor 141317R, nr. de inmatriculare BV-13-MJL, cu numar de identificare 
KLATF19Y150072811, autoturism aparţinând comunei Prejmer, pentru participarea la Programul 
de stimulare a lnnoirii Parcului Auto National pentru anul 2015, In vederea achizitionarii unui 
autoturism nou marca S koda Superb , capacitate cilindrica 2000 cm3-Diesel, prin programul 
derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin AFM. 

Art. 3 Se aproba solicitarea in cadrul "Programului de stimulare a lnnoirii Parcului Auto 
National pentru anul 2015 ", a sumei de 6500 lei, reprezentând prima de casare pentru un singur 
autotunsm uzat, conform Cap./- Oi spozitii Generale, art. 6- Prima de casare , d1ri Ghidul de 
finantare. 

Art. 4 Se aproba modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei pana la acoperirea 
integrala a pretului de achizitionare a autoturismului nou in cadrul "Programului 

· de stimulare a inoirii Parcului auto national pentru anul 2015" prin contract~a unui /easing. 
Art . 5. Primarul comunei va asiaur<J<ad~rea la indeplinire a prezentei.· 

Presedinte de sedinta 

~ 
Numar consilieri infCctie; 15 
Numar consilier prezenti: 14 
Hotararea a fost adoptata :unanimitate 

Difuzare: @otectie,2-lnstitutia Prefectului Brasov,3-0osar A,4/2015, 4-Primar 5- Serviciul FCIT, 
6-0osar /easing 


