
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E  

privind  scoaterea din funcțiune și casarea mijlocului fix ,,DACIA LOGAN” în vederea achiziționării 

unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 

 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava, având în vedere: 

- Referatul de aprobare  prezentat de primarul comunei Hârtop, înregistrat cu nr.2605 din 21.07.2021, 

ca instrument de motivare și prezentare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 

înregistrat cu nr.2606 din 21.07.2021, cu privire la necesitatea și oportunitatea proiectului de 

hotărâre; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Hârtop; 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, 
casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 
administrativ-teritoriale;   

- Ordinului Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare 
a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024, cu modificările și 
completările ulterioare 

- Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiile publice modificată  și completată  prin Legea nr.258/2015, 

- art.3, alin 2, art.14, alin.4, art.20, alin. 1, lit. i, si anexa nr.2 cap.II din  Legea nr.273/2006 privind 

Finanţele Publice Locale cu modificările si completările ulterioare; 

- art.7, alin. 5  din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și prevederile art. 1, alin.4 și art.43 din HG 

395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin. (7), lit. s,  art.139, alin.(1), art.196 alin. (1), lit.a din 

Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările si 

completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRĂRE:   

Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijlocului fix - autoturism ,,DACIA LOGAN” din parcul 

auto al comunei Hârtop, având numarul de identificare UU1LSDABH35061121, numărul de înmatriculare 

SV03PCH , anul fabricatiei 2005, data primei înmatriculări 12.01.2006. 

 

Art.2.- Se aprobă achiziționarea unui autoturism nou, prin participarea UAT  comuna Hârtop la Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024.  

 

 Art.3.- (1). Valoarea totală a finanțării solicitate reprezentând cuantumul primei de casare, potrivit ghidul de 

finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024  este de 7.500 lei. 

 (2). Diferența până la valoarea totală a prețului de achiziție a noului autoturism se asigură din bugetul 

local de venituri și cheltuieli al comunei Hârtop, județul Suceava în limita sumei de 80.000 lei, cu respectarea 

legislației în vigoare, referitoare la achizițiile publice. 
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Art.4. – Se împuternicește dl. Hrescanu Vasile-Cătălin, având funcția de primar al comunei Hârtop, să predea  

spre casare autovehiculul uzat, radierea acestuia din evidenţa circulaţiei, și să efectueze demersurile 

necesare pentru obținerea finanțării și semnării contractului de achiziție. 

 

Art.5.  - Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite și compartimentul buget, finanțe, 

contabilitate, impozite si taxe, achiziții publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  Instituției 

prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

    

 

Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                                              
Mihai-Cosmin GRĂDINARIU             Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
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