
HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării Municipiului Oneşti la Programul de 

stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2013, în 
vederea achiziţionării unor autoturisme prin acest program, de către 

Municipiul Oneşti 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 
17.06.2013;  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – 
Laurenţiu Victor Neghină nr.3515/13 iunie 2013, Raportul de specialitate al 
Serviciului administrativ nr.3516/13 iunie 2013, Avizul Comisiei de studii şi 
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea 
domeniului public şi privat, precum;  
 În baza prevederile art. 13, lit. s din O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul de 
mediu, a prevederile O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casarea şi valorificarea activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale, prevederile 
art. 36 din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul nr. 1239/2013 al Ministrului Mediului şi Pădurilor, 
publicat în Monitorul Oficial nr.274 din 15 mai 2013, prevederile Legii nr. 
273/2006, privind finanţele publice, prevederile art. I, pct. 2 din O.U.G 
nr.109/2010 privind unele măsuri financiar bugetare, 

În temeiul art.36, alin.(2), lit.c), art.36, alin.(5), lit.a), art. 45 alin.(3) din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Oneşti la Programul de stimulare 

a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2013. 
 
Art.2 Se aprobă casarea şi valorificarea unor autoturisme din parcul auto 

propriu al Primăriei municipiului Oneşti, conform Anexei care cuprinde datele de 
identificare ale acestuia şi care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 
Art.3 Se aprobă achiziţionarea unor autoturisme noi prin Programul de 

stimulare a înnoirii parcului auto naţional, pentru municipiul Oneşti. 
 
Art.4 Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare 

corespunzătoare autoturismului uzat este de 6.500 lei/ autoturism. 
 
Art.5 Diferenţa până la valoarea achizitiei noilor autoturisme se asigură din 

bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Oneşti, pe anul 2013. 



Art.6. Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti cu semnarea cererii 
de finanţare şi a oricăror documente necesare pentru întocmirea dosarului de 
acceptare în vederea achiziţionării noilor autovehicule. 

 
Art.7– Prezenta hotărâre se va comunica:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti; 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Ciprian Octavian 

 
 
 
                                                                     

                                                                              Contrasemnează,  
                                   Secretarul Municipiului,  
                                                                        Cons. jur. Daniel Spânu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.93 
din 17 iunie 2013  
 



R O M Â N I A                                                                                            A N E X Ă 
JUDEŢUL BACĂU                                                                                                     la Hotărârea nr.93 
MUNICIPIUL ONEŞTI                                                                                                         din 17 iunie 2013 
CONSILIUL LOCAL  
 
 

Autoturisme din parcul auto propriu al Primăriei municipiului Oneşti 
 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Ciprian Octavian 

 
                                                                     

                                                                              Contrasemnează,  
                                   Secretarul Municipiului,  
                                                                        Cons. jur. Daniel Spânu  

 
 

Nr. 
crt. 

Marca Nr. 
înmatriculare 

Capacitate 
cilindrincă 
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fabricaţ

iei 
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înmatriculări 

Culoare Nr. identificare Serie 
motor 

Combustib
il 

Nr. 
inventar 

Amort
izare 

mijloc 
fix 

Km 
efectua
ţi rulaţi 

1. Dacia BC 09 PRO 1557 cm³ 2001 09.08.2001 Alb 
boreal 

UU1D4F76913000387 0019399 benzină 6123024 100 %  

2. Aro BC 05 PON 2660 cm³ 2002 07.02.2002 Rosu 
metalizat 

UU3AVOSF021234674 02519 motorina 6123027 100 %  

3. Aro BC 11 PON 2660 cm³ 2002 21.01.2003 Albastru 
metalizat 

UU3ASOSE421234657 02503 motorina 6123026 100 %  

4. Dacia BC 15 PRO 1397  cm³ 1996 05.09.1996 Bleu 
harwich 

UU1C16711T0183628 178193 benzina 6123023 100 %  

5. Dacia BC 27 PRO 1390 cm³ 2000 10.01.2001 Albastru 
catife 

UU1R5231512925066 02000 benzina 8123003 100 %  
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