
                                         R O M Â N I A                                           
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL BORANESTI 

H O T A R A R E
privind  participarea Comunei Boranesti la 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, 
in vederea achizitionarii unui autoturism nou in anul 2013

Consiliul local Boranesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului nr.1056/10.06.2013
- referat comparimentului contabilitate  nr.1057/10.06.2013
- raportul comisiei de specialitate nr.1090/14.06.2013
- prevederile Sectiunii  a 2-a din  Ordinul  nr.  1.239 din 14 mai 2013 pentru

aprobarea  Ghidului  de  finanţare  a  Programului  de  stimulare  a  înnoirii
Parcului auto naţional

- prevederile  art.24  alin  (3)  lit’e’  din  OUG  nr.34/2009  privind  rectificarea
bugetara si reglementarea unor masuri financiar –fiscale , cu modificarile si
completarile ulterioare

       In temeiul art.36 alin (9) respectiv art.45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala ® cu modificarile si completarile ulterioare 

H O T A R A S T E :

            Art.1- Se  aproba  participarea   Comunei  Boranesti,   judetul   Ialomita ,
CIF  16376312,   la  Programul  de  stimulare  a  înnoirii  Parcului  auto  naţional,in
vederea achizitionarii unui autoturism nou in anul 2013.
         Art.2- Se aproba casarea urmatorului autoturism  uzat :DACIA LOGAN

BERLINA,4USI/Nr.inmatriculare IL-06-CLB,  numar  identificare
UU1LSDABH32862733,cilindrii 1598,serie motor UA22372 ,numar omologare
AEDA140011T46E3, culoarea albastru.

            Art.3- Valoarea totala a finantarii nerambursabile solicitate prin program,
reprezentand prima de casare, este de 6500 lei, iar sustinerea diferentei pana la
acoperirea  integrala  a  pretului  de  achizitionare  a  autovehiculului  nou  va  fi
asigurata din veniturile proprii ale bugetului local al Comunei Boranesti.
          Art.4- Primarul localitatii si contabilul din cadrul aparatului de specialitate

vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

                              Presedinte sedinta,
                                 Grigore Petrisor     
                                                                                         Contrasemneaza
                                                                                         Secretar comuna,
Nr.28                                                                                 Radu Teodor Liviu
Din 20.06.2013
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