
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
   CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 54/2013
privind scoaterea din funcţiune a autoturismului DACIA 1310, cu numărul de

 înmatriculare HD 09 PMB, valorificarea acestuia prin Programul Naţional
 de Stimulare a înnoirii parcului auto şi achiziţionarea unui nou autovehicul

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
          Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se propune
scoaterea din funcţiune  a  autoturismului DACIA 1310, cu numărul de înmatriculare HD 09 PMB, valorificarea
acestuia prin Programul Naţional de Stimulare a înnoirii parcului auto şi achiziţionarea unui nou autovehicul;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad;
            În conformitate cu prevederile  Instrucţiunilor  nr. 167/30.09.2009 privind scoaterea din funcţiune,
valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor,  a Ordinului nr.
1239/14.05.2013 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru aprobarea Ghidului de finanţare  a
Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional,   a art.5, alin.8 din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice cu modificările şi
completările ulterioare, şi a Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 28/2013 privind aprobarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2013;
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

      H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 – Se aprobă scoaterea din funcţiune a autoturismului DACIA 1310, cu nr. înmatriculare HD 09
PMB, în conformitate cu Raportul Tehnic Justificativ din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2 – Se aprobă valorificarea mijlocului fix DACIA 1310 în starea fizică în care se află, prin
valorificarea directă, fără organizare de licitaţie, către un ofertant care acceptă schimbarea bunului supus
valorificării cu altul nou având aceeaşi destinaţie şi cu caracteristici tehnico-funcţionale cel puţin egale cu ale
bunului schimbat.

Art.3 - Se aprobă achiziţionarea autovehiculului nou DACIA DUSTER LAUREATE 4x4, 1500 cmc, 110
CP, conform Notei de Fundamentare din Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să semneze Cererea de
Finanţare, conform  Anexei  13 din Instrucţiunile M.A.I. nr. 167/2009.

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale
- Compartimentului pentru autorizare, monitorizare, control transport public local,
transport în regim de taxi şi în regim de închiriere

        BRAD, 30.05.2013

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează
             Jurj Ovidiu Nicolae SECRETAR

                                                      Bora Carmen Irina

*cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  15 voturi ,,pentru”


