ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
Consiliul local

HOTĂRÂREA NR. 87
privind aprobarea participării Oraşului Ocna Mureş la Programul
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la
data de 14.05.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.464/09.05.2014, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr.6488/12.05.2014 şi raportul de specialitate nr.6489/12.06.2014
ale Serviciului Public “POLIŢIA LOCALĂ” Ocna Mureş, nota justificativă nr.6716/14.05.2014,
nota internă nr.6715/14.05.2014 şi referatul nr.6717/14.05.2014 ale Biroului pentru achiziţii publice
şi Planul de achiziţii al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse în Legea
contabilităţii nr.82/1991, republicată (r4) cu modificările şi completările ulterioare, H.G.R.
nr.841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.R. nr.2139/2004
privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor
fixe, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 364/19.03.2014 al Ministrului mediului
şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare şi O.U.G.R. nr 34/19.04.2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobata prin Legea nr
337/17.07.2006 cu modificarile ulterioare.
În temeiul art.36 alin. (5) lit.b), art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 : Se aprobă scoaterea din funcţiune (disponibilizarea) şi casarea mijlocului fix care nu
mai poate fi utilizat ca atare – autoturism marca DACIA tipul R52315 SUPER NOVA proprietate a
Oraşului Ocna Mureş, având nr. de identificare UU1R5231512980126 şi nr. de înmatriculare AB10-CNA, înregistrat în fişa mijlocului fix cu nr. de inventar 16, cod clasificare 2.3.2.1.1. şi cu o
valoare de inventar de 25.176,76 lei.
Art. 2 : (1) Se aprobă participarea Oraşului Ocna Mureş la « Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional » conform Ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul nr.
364/19.03.2014 al Ministrului mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,
respectiv :
a. predarea autoturismului identificat la art.1 în schimbul primei de casare în valoare de 6.500
de lei ;
b. achiziţionarea unui autovehicul nou, a cărui preţ maxim de achiziţionare (inclusiv TVA) să
fie de cel mult 25.000 lei, preţ care se va achita prin utilizarea primei de casare de 6.500 lei
iar diferenţa va fi suportată din bugetul oraşului Ocna Mureş pe anul 2014 ;
Art. 3 : Achiziţionarea autovehiculului nou se va face prin achiziţie directă, criteriul fiind
preţul cel mai scăzut.
Art. 4 : Se aprobă Caietul de sarcini pentru achiziţionarea autovehiculuilui nou, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta.
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Art. 5 : Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziţia aprobată conform art.2 în
următoarea componenţă :
- jr. Chira Dănel marcel
- ec. Potinteu Vasile
- jr. Botezan Ioan
- Balogh-Nuc Lucian
- ec. Morar Viorel

presedinte;
membru;
membru;
membru;
membru;

Membrii de rezervă:
ec. Pop Mirela Ramona;
ec. Szilagyi Ildiko;
Art. 6: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică - Biroul pentru achiziţii;
- Comisia constituită conform art.5;
Ocna Mureş, 14.05.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. HERŢEG HORIA

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.1;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 15 Voturi “pentru”: 15.

2

