
HOTARAREA Nr. 56 
PRIVIND PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA LA  

,,PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAŢIONAL”  
PE ANUL 2012 

 
 

        Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
26.04.2012; 
        Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului  auto naţional ” pe anul 2012, 
proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie raportul întocmit de Biroul Marketing, Achiziţii, Licitaţii şi Direcţia 
Economică, înregistrat sub nr. 8884 din 17.04.2012;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
În conformitate cu prevederile Ordinului 981 din 7 martie 2012 pentru aprobarea Ghidului 

de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, emis de Ministerul 
Mediului şi Pădurilor şi ale art.36, al (9) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

      ART.1 – Se aprobă  participarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea la 
,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2012. 

           
               ART.2 – Se aprobă casarea unui număr de 4 (patru) autoturisme uzate, conform datelor 
de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         
             ART.3 – Se aprobă achiziţionarea unui număr de 2 (două) autoturisme noi, prin Programul 
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2012. 
  

ART.4 – Asigurarea contribuţiei proprii până la acoperirea integrală a preţului de 
achiziţionare a celor 2 (două) autoturisme noi se va face din bugetul local al Municipiului Tulcea, 
conform anexei nr. 4 din hotărârea Consiliului Local nr.22 din 09.02.2012. 
          ART.5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică 
şi Biroul Marketing, Achiziţii, Licitaţii. 
  ART.6 - Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
         Hotărârea a fost adoptată  cu 18 voturi ale consilierilor. 

   
     

 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MUNTEANU Dan 
 


