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CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTARAREA NR.45 
privind aprobarea participarii Comunei Runcu la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto national – Programul Rabla 2021, în vederea 
achiziționării unui autoturism prin acest program, de către Comuna 

Runcu 
    
      Consiliul local al Comunei Runcu, judetul Gorj; 
      Avand in vedere : 
        -referatul de aprobare  al Primarului Comunei Runcu; 
        -raportul de specialitate al   Biroului financiar-Contabilitate; 
        -prevederile art.13, lit.s) din O.U.G nr 196/2005, privind Fondul de mediu, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
         -prevederile O.G nr 112/2000 pentru reglementarea  procesului de scoatere din functiune, casarea si 
valorificarea activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-
teritoriale, 
        -Ordinul nr.323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic, 2020 – 2024; 
        -prevederile Legii nr 273/2006 , privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; 
         -prevederile  art.5, alin  (93) din OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 
         -prevederile art. I, alin 1 pct. 2 lit. e din O.U.G nr.209/2010 privind unele masuri financiar bugetare cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
         - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         - prevederile HGR 395/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 
actualizata; 
          În temeiul art 139, alin(1) si art 196 alin(1),litera a) din OUG 57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
 
     HOTARASTE: 
 
        Art.1  Se aproba participarea Comunei Runcu judetul Gorj la Programul de stimulare a înoirii Parcului 
auto national – Programul Rabla 2021. 
        Art.2 Se aproba casarea unui autoturism din parcul auto propriu al Primariei Comunei Runcu, conform 
Anexei nr.1 care cuprinde datele de identificare ale acestuia si care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
       Art.3 Se aproba achizitionarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto 
national, pentru Comuna Runcu. 
       Art.4 Valoarea totala a finantarii solicitate, reprezantand prima de casare corespunzatoare 
autoturismului uzat  este de  45 000 lei, conform art 7, alin(1),lit.a din Ghidul de finantare a Programului de 
stimulare a inoirii Parcului auto national  2020-2024, iar diferenta pana la valoarea de achizitie a noului 
autoturism se asigura din bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Runcu. 



      Art.5  Se împuterniceste domnul Cîmpeanu Grigore-Adi primarul Comunei Runcu pentru a reprezenta 
comuna Runcu la semnarea contractului de achizitie. 
      Art.6  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul Comunei Runcu prin aparatul de 
specialitate. 
      Art.7 Prezenta hotarare se comunica  prin intermediul secretarului comunei Runcu, in termenul 
prevazut de lege, Primarului Comunei Runcu, Biroului financiar contabilitate,  Institutiei Prefectului –Judetul 
Gorj in vederea exercitarii  controlului de legalitate si va fi afisata pe site-ul www.runcugorj.ro. 
           Adoptată în ședința extraordinară de indata din data de 05.10.2021 cu un număr de 13 voturi „ 
pentru”, din cei 13 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   

 

  Data: 05.10.2021 

 

 

  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                 CONTRASEMNEAZA 
             CONSILIER,                                                                     SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
            IANC IONEL                                                                                 VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                                

 
  



                                                                                                                                                                       Anexa nr.1 la HCL nr.45/2021 

 

 

                                              DATE DE IDENTIFICARE AUTOVEHICUL UZAT AL PRIMARIEI COMUNEI RUNCU 

 

Nr. 
Crt. 

Marca Nr. 
Inmatriculare 

Capacitate 
cilindrica 

Anul 
fabricatiei 

Data primei 
inmatriculari 

Culoare Nr. 
Identificare 

Serie 
motor 

Combustibil Nr. 
inventar 
 

Amortizare 
mijloc fix 

            

1. Dacia  GJ-05-CLR 1557  2002 2002 Albastru  UU1D1F7192
3032194 

0026111 BENZINA 149 INTEGRALA 

 

 

                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

                            IANC IONEL                                                                                                                                     VLADUT CAMELIA 

 

 


