U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 47
(privind aprobarea: „participării Comunei Tomești, Județul Iași la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
național, prin programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui autoturism nou, necesar activității Biroului de Poliție Locală
Tomești, și predării spre casare a unui autoturism uzat din proprietatea Comunei Tomești”)

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-referatul înregistrat sub nr. 4165 din 19.03.2021, întocmit de domnul director executiv
Ciulei Liviu-Eduard, prin care solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea participării
Comunei Tomești, Județul Iași la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, prin
programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui autoturism nou, necesar activității Biroului de
Poliție Locală Tomești, și predării spre casare a unui autoturism uzat din proprietatea Comunei
Tomești – autoutilitară, marca: Ford, anul fabricației: 2008, nr. de înmatriculare:
;
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4166 din 19.03.2021 al domnului Ciotină
Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Tomești,
Județul Iași la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, prin programul Rabla 2021,
în vederea achiziționării unui autoturism nou, necesar activității Biroului de Poliție Locală Tomești,
și predării spre casare a unui autoturism uzat din proprietatea Comunei Tomești - autoutilitară,
marca: Ford, anul fabricației: 2008, nr. de înmatriculare:
;
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4167 din 19.03.2021 cu privire la aprobarea:
„participării Comunei Tomești, Județul Iași la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
național, prin programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui autoturism nou, necesar
activității Biroului de Poliție Locală Tomești, și predării spre casare a unui autoturism uzat din
proprietatea Comunei Tomești”, proiect întocmit de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi,
domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
-avizele favorabile cu nr. 4437 din 25.03.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: Secțiunea IV, art. 31-32 din Ordinul
nr. 324 din 2020 privind aprobarea Ghidului de Finanțare a Programului de de stimulare a înnoirii
Parcului auto național 2020-2024, pentru întocmirea dosarului de acceptare; art.13 lit. (s) din
O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august
2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; art. 20
alin. (1) lit. (e) și (i) și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr. 15 din 2021 a bugetului de stat pe anul 2021; art.
129 alin. 2 lit (d) și alin. 7 lit. (i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Tomești, Județul Iași, la Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto național, prin programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui
autoturism nou, necesar activității Biroului de Poliție Locală Tomești.
Art. 2 (1) Se aprobă casarea unui autoturism uzat - autoutilitară, marca: Ford, anul
fabricației: 2008, nr. de înmatriculare:
, din proprietatea Comunei Tomești, conform
Anexei nr. 1, care cuprinde datele de identificare ale acestuia și care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Valoarea primei de casare corespunzătoare autoturismului uzat este prevăzută în
actele normative în vigoare la data demarării procedurii de achiziționare a autoturismului.
(3) Diferența până la valoarea de achiziție a noului autoturism se asigură din
bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Tomești, pe anul 2021.

Art. 3 Se aprobă susținerea diferenței până la valoarea de achiziție a noului autoturism, din
bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Tomești, Județul Iași, în sistem leasing, pe
perioada celor 36 de luni.
Art. 4 Se împuternicește domnul Ciulei Liviu-Eduard, Director executiv în cadrul Primăriei
Comunei Tomeşti, Județul Iași, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 Copii de pe prezenta se vor comunica: Primarului Comunei Tomești, Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate, domnului Ciulei Liviu-Eduard, în vederea
luării la cunoștință și ducerii la îndeplinire, personalului angajat cu atribuții financiar-contabile din
cadrul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, altor persoane fizice și juridice interesate.
Adoptată azi: 25.03.2021
Preşedinte de şedinţă
Consilier local, Mihaela Miron

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

