JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL COMUNA STANESTI
HOTARARE
privind aprobarea participarii comunei Stanesti la Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naŃional
CONSILIUL LOCAL COMUNA STANESTI jud, GIURGIU, avind in
vedere;
- referatul secretarului comunei Stanesti;
- expunerea de motive;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate;
- raportul de avizare al comisiei juridice si aparare;
- dispozitiile art. 24 , alin. 3 litera e) din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară
pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
- prevederile art.34 alin. 2 Ordinul 772/2011 privind aprobarea Ghidului de finanŃare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naŃional;
- prevederile art.36 din Legea 215/2001 republicata;
In temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2ool privind administratia publică locală,
republicata
HOTARASTE
Art.l.- Se aproba casarea autoturismelor GR-03-ZAT si GR-24-CTA , obtinerea primei de
casare de 7600 lei si achizitionarea unui autoturism nou marca Dacia, prin Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto naŃional.
Art.2 - Datele de identificare ale autoturismelor uzate sunt:
1) - GR-03-ZAT
- tip/categorie - autoturism;
- marca - ARO 243;
- numar de inmatriculare- GR-03-ZAT;
- anul fabricatiei- 1998;
- numarul de identificare: UU3AP08D3W1229513;
- numar si serie certificat inmatriculare- G 00081322R
- numarul si seria cartii de identitate: B 208831
- numar de inventar: 6005;
2) - GR- 24-CTA
- tip/categorie - automobil mixt;
- marca - Dacia ;
- numar de inmatriculare- GR-24-CTA;
- anul fabricatiei- 2000;
- numarul de identificare: UU1D1F719Y2960531;
- numar si serie certificat inmatriculare- G 00097675R
- numarul si seria cartii de identitate: D 196606
- numar de inventar: 6003;
Art.3. Suma necesara până la acoperirea integrală a preŃului de achiziŃionare a
autovehiculului nou va fi asigurata din bugetul propriu al comunei Stanesti.
Art. 4. – Primarul comunei si aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
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