
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind participarea Judeţului Alba prin Consiliului Judeţean Alba 

la sesiunea de inscriere in cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, 
pe anul 2013 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa  ordinară la data de  29.08.2013; 
Luând în dezbatere:   
• Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Alba prin 

Consiliului Judeţean Alba la sesiunea de inscriere in cadrul Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional, pe anul 2013; 

• Proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Alba prin Consiliului Judeţean Alba 
la sesiunea de inscriere in cadrul Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, 
pe anul 2013, înregistrat sub nr. 173 din 28 august 2013. 

Văzând:  
• Raportul de specialitate al Direcţiei relaţii publice şi informatică și Direcției de 

Dezvoltare și Bugete, nr. 13529/2013, privind participarea Judeţului Alba prin 
Consiliului Judeţean Alba la sesiunea de inscriere in cadrul Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional, pe anul 2013. 
Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia 

dezvoltare economica, bugete, strategii. 
Având în vedere prevederile: 

- art. 91 – (1), lit. c), (4) lit. a) şi art. 123-(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările; 

- art. 13, alin (1), lit s) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 24din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. I, pct. 2. din OUG nr. 109/2010 privind unele masuri financiar bugetare; 
- OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si 

valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al 
unitatilor administrativ-teritoriale; 

- Ghidul de finanţare aprobat prin OrdinulMinistruluiMediuluişiSchimbărilorClimatice 
nr. 1239/2013; 

- Legii nr. 273/2006, privindfinanțelepublice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi 115-(1) lit. “c“ din Legeaadministraţieipublice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptăurmătoarea,   

 
HOTĂRÂRE 

  
Art.1 Se aprobă participarea Judeţului Alba prin Consiliului Judeţean Alba la sesiunea de 
inscriere in cadrul Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, pe anul 2013. 



Art.2 Se aprobă casarea autoturismului marca Daewoo berlina,nr. de inmatriculare AB 02 
CJA, autovehicul aparținând parcului auto propriu al Judeţului Alba, identificat conform 
Anexei nr. 1 care cuprinde datele de identificare ale acestuia şi care face parte integrantă din 
prezenta hotarâre, pentru participarea Judeţului Alba prin Consiliului Judeţean Alba la 
sesiunea de inscriere în cadrul Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, pe 
anul 2013, în vederea achiziționării unui autovehicul nou, prin programul derulat de 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. 
Art.3  Aprobă solicitarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, 
pe anul 2013, a sumei de 6500 lei, reprezentând prima de casare pentru un singur autovehicul 
uzat. 
Art.4 Aprobă achiziţionarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional pe anul 2013. 
Art.5 Se aprobă ca diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a 
autovehiculului nou să fie alocată din Bugetul propriu al Județului Alba. 
Art.6 Direcţia relatii publice și informatica și Direcţia de dezvoltare și bugete vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei relatii publice și informatica și Direcției de dezvoltare și bugete din cadrul 

Consiliului judeţean Alba. 
 
 
 

  PREŞEDINTE, 
      Ion DUMITREL 
 

                                                                                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                               p.   Secretarul judeţului, 
                                                                                   Liliana NEGRUŢ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alba Iulia, 29.08.2013 
Nr. 145 



 

             Anexa nr. 1  
La hotărârea nr. 145/29.08.2013 

 
 

 

Datele de identificare ale autoturismului din parcul auto propus pentru casare în vederea participării 

Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba la sesiunea de înscriere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, pe anul 2013, 
în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, prin programul derulat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

 

Nr. 
crt. Marca Nr. 

inmatriculare 
Data primei 

inmatricularii 
Anulfabric

atiei:  Culoare Nr. de identificare Serie 
motor:  

Capacitatea  
cilindrica - cmc 

Combustibil Amortizare 
mijloc fix 

1 Daewoo 
berlina 

AB 02 CJA 09.11.1999 1999 streamline grey KLAVF69ZEXB166839 056936 1998 benzina 100% 

 

casarea autoturismului marca Daewoo berlina, nr. de înmatriculare AB 02 CJA, autovehicul apartinând parcului auto propriu al Judeţului Alba, identificat 
conform Anexei nr. 1 care cuprinde datele de identificare ale acestuia şi care face parte integrantă din prezenta hotarâre, pentru participarea Județului Alba, 

prin Consiliului Judeţean Alba la sesiunea de inscriere in cadrul Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national, pe anul 2013 
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