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       T I R E A M 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 34/2018 
privind  aprobarea participării comunei Tiream la Programul de stimulare a înnoirii  
Parcului auto naţional 2017 - 2019, acordul la casarea atovehiculului uzat, acordul 

achiziţionării unui autovehicul nou şi suportarea de la bugetul  local a diferenţei de preţ 
 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018, 
 Având în vedereproiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive a primarului 
comunei Tiream, înregistrată sub nr.1994/18.09.2018 ,raportul compartimentului de resort, 
înregistrat sub nr.1993 /18.09.2018,precum şi rapoartele de aviz  favorabil date de comisiile 
de specialitate nr.1 ,nr.2 şi nr.3   din cadrul Consiliului local  Tiream 
  Luând în considerare prevederile art. 13, alin.(1) lit.s)  din O.U.G. nr.196/ 2005 privind 
Fondul pentru mediu , cu modificările şi completările ulterioare; 
 Îinând seama de - prevederile O.G. Nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc  domeniul 
public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale;                               

             În conformitate cu prevederile Ordinului nr.661/2017  privind aprobarea  Ghidului de 
finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019,modificat şi 
completat de Ordinul nr.1117/2017 şi Ordinul nr.241/2018; 
 În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), (2), lit. b), art. 45, alin. (2), lit.a) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă  Ş T E: 
 

 Art.1. - Consiliul local al comunei Tiream  aprobă participarea comunei Tiream  la 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional  2017 – 2019 “. 
 Art.2. - Pe această cale se exprimă deplin acordul Consiliului local al comunei Tiream 
cu privire la casarea autovehiculului uzat având următoarele date de identificare : 
 -Numarul de inmatriculare : SM-06-PCT ; 
 -Categoria : AUTOTURISM; 
 -Caroseria :  BERLINA, 4 USI 
 -Marca ; DACIA 
 -Tipul Varianta :  LSDAA 
 -Numar de omologare : AEDA130011T46EJ 
 -Anul fabricatiei : 2005 
 -Numar de identificare :VVILSDAAH33758398 
  Art.3. – Se aprobă achiziţionarea unui  autoturism  nou marca Dacia Duster prin 
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional  2017 – 2019, în valoare de 86.500 
lei.  
 Art.4. - Valoarea achiziţiei autoturismului  nou aprobată la art.3, va fi achitată  după 
cum urmează : 

- din prima de casare a autoturismului vechi  marca Dacia , în cuantum de 6.500 
lei ; 

- din  bugetul local pe anul 2018 suma de 80.000 lei, capitolul 51.02 Autorităţii 
executive , Secţiunea de dezvoltare . 

 
 
 
 
 



 
 
Art.5. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

şi  Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale şi achiziţii publice  
 Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică : Primarului  comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare, Compartimentului contabilitate ,impozite şi taxe locale şi 
achiziţii publice ,se publică pe site-ul www.tiream.ro şi Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  
Primariei  

 
 

Tiream, la 27 septembrie  2018  
 
 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
        Consilier local :Vinkler Valter                       Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale 
art.98 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

Nr.total al consilierilor în funcţie     11                                                                                                                       
Nr. total al consilierilor prezenţi      11                                          
Nr. total al consilierilor absenţi        0                                           
Nr.total al consilierilor care au participat  la dezbateri şi la vot 11   
Voturi “pentru”                                10 
Voturi “împotrivă”                      nu sunt 
Abţineri                                           1 
 
 
 
        

Red./Tehn.G.M. 
   5.Exemplare originale                          

 
 
 
 
 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
- P R I M A R – 
Nr. 1994 din 18.09.2018 

 
 

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind  aprobarea participării comunei Tiream la Programul de stimulare a înnoirii         
Parcului auto naţional 2017 - 2019 , acordul la casarea atovehiculului uzat, acordul 

achiziţionării unui autovehicul nou şi suportarea de la bugetul  local a diferenţei de preţ 
 
 
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climaterice, demarează în anul 2017” Programul de 
stimulare a înnoirii  Parcului auto naţional2017 – 2019” 
 Obiectul programului  îl reprezintă  finanţarea nerambursabilă  din Fondul pentru mediu 
, acordat sub forma primei de casare, pentru achiziţionarea de autoveicule noi, mai  puţin 
poluate , în schimbul predării  spre casare  a autovehiculelor uzate. 
 Scopul programului îl constituie  îmbunătăţirea calităţii  mediului  prin înnoirea Parcului auto 
naţional . 
 Persoanele juridice  acceptate în Programul de stimulare a înnoirii         Parcului auto 
naţional2017 – 2019, care doresc să achiziţioneze  autovehicule noi , mai puţin poluante , 
beneficiază de fonduri nerambursabile  de la Fondul pentru mediu  sub forma primei de 
casare , în cuantum de  6.500 lei/ autovehicul casat. 
 Comuna Tiream  are în proprietate  un Autoturism , marca Dacia , cu numarul de 
inmatriculare : SM-06-PCT , cu anul de fabricaţie 2005 , care  o vechime de 13 ani . 
    Având în vedere durate de funcţionare a acestuia de peste 13 ani , cât şi starea 
tehnică precară a acestuia , se impune înlocuirea acestuia  cu un  antoturism din generaţia 
nouă , mai performant şi mai puţin poluant. 
            Pentru aceste motive,  în  conformitate cu prevederile art. 13, alin.(1) lit. s)  din O.U.G. 
nr.196/ 2005 privind Fondul de mediu , cu modificările şi completările ulterioare, prevederile  
Ordinului nr.661/2017  privind aprobarea  Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019,modificat şi completat de Ordinul nr.1117/2017 şi 
Ordinul nr.241/2018,  voi solicita consiliului local  printr-un proiect de hotărâre aprobarea 
achiziţionări unui autoturism marca Dacia DUSTER   , prin  Programul de stimulare a înnoirii         
Parcului auto naţional2017 – 2019. 
 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                          INIŢIEZ: 
 privind  aprobarea participării comunei Tiream la Programul de stimulare a înnoirii         
Parcului auto naţional 2017 - 2019 , acordul la casarea atovehiculului uzat, acordul 

achiziţionării unui autovehicul nou şi suportarea de la bugetul  local a diferenţei de preţ 
 

, Tiream, la 18 septembrie 2018 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae  
Red./Tehn. T.N. 

2.Ex.originale  
 
 


