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              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL  

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 120 

privind aprobarea participării la ,,Programul de stimulare a înnoirii parcului auto  

naţional - programul rabla 2013”, în vederea achiziţionării unui autoturism nou  

prin acest program pentru parcul auto propriu al instituţiei 

    
 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data 

de 28.06.2013 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.582/18.06.2013, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu; 

        Având în vedere referatul şi raportul nr. 10502/26.06.2013  înaintate de către  Serviciul 

buget-contabilitate, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna 

Mures, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu 

dispoziţiile cuprinse în  Legea 273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile 

si completarile ulterioare, OUGR nr 196/2005, O.G.R nr 112/2000, Ordinul 1239/2013 al 

Ministerului Mediului şi Pădurilor;  

        În temeiul art.36 alin. (4) litera a) şi art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 

privind administraţia publică locală; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art. 1: (1) Se aprobă participarea Oraşului Ocna Mureş la ,,Programul de stimulare a înnoirii 

parcului auto naţional - programul rabla 2013”, în vederea achiziţionării unui autoturism nou prin 

acest program pentru parcul auto propriu al instituţiei. 
 

       (2) În vederea participării la programul denumit la articolul precedent, se va preda 

autoturismul proprietate a Oraşului Ocna Mureş, disponibilizat, casat şi nevalorificat până la 

această dată – Dacia berlină, fabricat în anul 1997, cu nr. de înmatriculare AB 03 PRM. 
 

        Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.  

 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul buget-contabilitate,resurse umane; 

       - Compartimentul pentru achiziţii; 
 

Ocna Mures, 28.06.2013 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

ING. STĂNESCU VASILE                                                                  SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                         JR. NICOARĂ FLORINEL 
 

 

 

 

 

 
PSN/PSN. Ex:7; anexe:0.                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:13; Voturi ,,pentru”: 13.    .      


