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Nr.99/15.03.2022 

HOTĂRĂRE 

Referitoare la: „aprobarea participării UA.T Municipiul Slatina la Prograrnul de stimulare a 
innoirii Parcului auto national 2020-2024, in vederea obtinerii finantarii prin Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus) in vederea achizitionarii 
unui autoturism nou" 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA Intrunit 1n şedinţa extraordinară din 
data de 15.03.2022. 

Având in vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina inregistrat sub nr.20406/11.03.2022; 
- Raportul de specialitate nr.20408/11.03.2022 al Directiei Generale Economice; 
- Procesul verbal nr.19736/09.03.2022 al comisiei de casare prin care se propune scoaterea din 

functiune a autoturismului marca Dacia Logan cu numarul de inmatriculare OT-10-WKX si 
valorificarea prin schimbarea acestuia cu un alt autoturism nou prin programul Rabla; 

- referatul nr.18081/03.03.2022 al Serviciului Administrativ prin care propune scoaterea din 
functiune a autoturismului Dacia Logan cu nr.de inmatriculare OT-10-WKX; 

- prevederile H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 
bunurilor apartinand institutiilor publice; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
- prevederile art.5, alin.(93) din OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 
- prevederile OUG nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, 1n 

sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 

- Ordin nr.180/02.02.2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a Innoirii 
Parcului auto naţional 2020-2024; 

- prevederile H.C.L.nr.43/09.02.2022 referitoare la aprobarea bugetului local de venituri si 
cheltuieli al Primariei municipiului Slatina pe anul 2022; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 
In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d), coroborat cu alin.(7), lit.g), art.139 alin.(3), 

lit.g), art.154, alin.(1) si art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1 Se aprobă participarea U.A.T. Municipiul Slatina la „Programul de stimulare a innoirii 
Parcului auto national 2020-2024, in vederea obtinerii finantarii prin Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus)". 



Art. 2 Se aprobă casarea autoturismului marca Dacia Logan, cu numărul de Inmatriculare OT-
10-WKX, din parcul auto propriu al U.A.T. Municipiul Slatina, cu urmatoarele date de identificare: 

nr.de inventar: 2.1.1.1003; 
valoare de inventar: 33.792,30 lei; 
valoare amortizata: 33.792,30 lei; 
durata normala de functionare: 60 luni; 
data darii in folosinta: anul 2011, luna 8; 

- data amortizarii complete: anul 2016, luna 8. 
Art. 3 Diferenta dintre valoarea de achizitie a autoturismului si valoarea primei de casare care 

se acorda, va fi suportata din bugetul local al municipiului Slatina. 
Art. 4 Primarul municipiului Slatina şi Direcţia Generală Economică vor duce la Indeplinire 

prevederile prezentei hotărki. 
Art. 5 Prezenta hot'ărke se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina si se va comunica la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Administratorul public; 
- Directia Generală Management; 
- Direcţia Generală Economică; 
- Serviciul Cheltuieli, Financiar - Contabilitate. 

Prejedinfeile sedinţă, Contrasenează, 
.ILIE Violeta Cfistina Secretar general al,municipiului Slatina 

Mihai -llou IDITA 

Hotărârea a fost=a-doptată cu 2.0 voturi „PENTRU". 
20 - consilieri prezenţi 

4 - consilieri absenţi 
21 - consilieri In funcţie. 


