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HOTĂRÂREA Nr.45
din 30 iulie 2021
privind aprobarea participării Comunei Recea, la programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto national – programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui
autoturism prin acest program de către UAT Comuna Recea
Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de
30 iulie 2021;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al primarului, raportul
compartimentului financiar contabil, avizul secretarului general şi avizul favorabil al şi avizul favorabil al
Comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.2;
În conformitate cu prevederile :
a) art.32 alin.(4) din Constituţia României, republicată;
b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modifcarile si completarile ulterioare.
d) OG nr.112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și
valorificare a activelor corporale și necorporale;
e) art.24, alin.(3) lit.e) din OUG nr.34/2009, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare –
literă introdusă prin art.I pct.2 din OUG nr. 109/2010;
f) Ordinul nr.324 din 27.02.2020 a Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea
Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1 , art.139 și art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se aprobă participarea UAT Recea, județul Maramureș la Programul de stimulare a înnoirii Parcului
auto național – Programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program, conform anexei
care face parte intregrantă din prezenta Hotărâre;
Art.2. – Se aprobă participarea UAT Recea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto –național –
Programul RABLA 2021;
Art.3. – Se aprobă casarea autoturismului marca Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare MM-11-CLR din
parcul propriu al Primăriei Comunei Recea;
Art.4. – Se aprobă achiziționarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
național 2020-2024 pentru UAT Recea;
Art.5 – (1) Valoarea totală a finanțării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare
autorurismului uzat este de 6.500 lei;
(2) Diferența până la valoarea de achiziție a noului autoturism se asigură din bugetul propriu de venituri și
cheltuieli al Comunei Recea pe anul 2021;
Art.6 – Se împuternicește dl. Pavel Octavian, primarul comunei Recea, pentru a reprezenta UAT Recea la
semnarea contractului de achiziție.
Art.7 – Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectul judeţului Maramureş, Primarul Comunei
Recea, Compartimentul Juridic și Serviciului Financiar Contabil.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Iuliu-Ioan COLCER
Contrasemnează
Secretar General,
Maria PETRUȘ
Recea la 30 iulie 2021
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 13
Hotărâre adoptată cu: unanimitate

ANEXA la Hot.nr.45 din 30 iulie 2021, privind aprobarea participării Comunei Recea, la programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto national – programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui
autoturism prin acest program de către UAT Comuna Recea
Lista autovehicule uzate aparţinând Consiliul Local Recea, prin Primăria Recea,
care urmează a fi casate:
Nr. Tipul/
Crt. categoria de
folosinţă
Autoturism
1

Marca

Dacia
Logan

Nr
An
inmatriculare fabricatie
MM-11-CLR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Iuliu-Ioan COLCER

Anul Primei
Nr serie cert. Nr.
inmatriculari inmatriculare inventar
în România
2006
M-00233822M

Contrasemnează
Secretar General,
Maria PETRUȘ

