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       Priveste: participarea Municipiului Alexandria la Programul  de stimulare a înnoirii Parcului auto  
                       naţional pentru anul 2013 – persoane juridice prin achizitionarea unor autovehicule 

              
       Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã ordinarã, având în 
vedere: 

- expunerea de motive nr. 17500/13.08.2013, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate 17501/13.08.2013 al Directiei Tehnic Investitii, Directiei Buget 

Finante Taxe si Impozite si Directia  Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art. 24 alin.(3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unuor masuri financiare fiscale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 33/2011, pentru aprobarea O.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere 
a cheltuielilor publice 

- prevederile Ordinului 772/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare 
a înnoirii Parcului auto naţional 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ‘”c” si ale art. 47 din legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice 
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si al  art. 115,  alin. (1), lit. “b” din legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Alexandria la Programul  de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional pentru anul 2013 – persoane juridice . 

Art. 2. Se aproba casarea autoturismelor, ale caror elemente de identificare sunt mentionate in 
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.Se aproba achizitionarea prin Programul  de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru 
anul 2013 – persoane juridice , a 2 (doua) autoutilitare Dacia (Dokker Van si Papuc) si 1 (autoturism) Dacia 
Logan. 

Art. 4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Buget Finante 
Taxe si Impozite, Directiei Tehnic Investitii si  Directia Valorificare Patrimoniu, pentru cunoastere si punere 
in aplicare. 
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