
         ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea participării Comunei Cocora la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului

auto naţional” – programul rabla 2014, în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest
program de către Comuna Cocora și casarea autovehiculului DACIA SUPER NOVA

                      Primarul comunei Cocora, judetul Ialomita,
                      Având în vedere:
                      - prevederile art. 36 litera „n” din Ordinul nr. 364/19.03.2014 al Ministerului 
Mediului si Schimbărilor Climatice pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
                      - prevederile art. 13 litera „s” din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 24, alin. 3, litera „e” din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară
pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar – fiscale cu modificările şi completările 
ulterioare,
                       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 
și completările ulterioare;
                       -prevederile OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcțiune,casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului 
si al unităților administrativ-teritoriale,
                        Examinând:
                        -expunerea de motive nr.714/17.03.2014, a primarului comunei;
                        -raportul  nr.715/17.03.2014, al inspectorului(contabil) prin care s-a propus:
                        -aprobarea participării Comunei Cocora la „Programul de stimulare a innoirii 
Parcului auto national” – programul rabla 2014, in vederea achiziționării unui autovehicul nou.
                        -aprobarea casării si predării autovehiculului uzat marca DACIA SUPER 
NOVA, nr. de inmatriculare IL 18 PRC, autoturism aparținând Comunei Cocora, identificat 
conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre;
                       -aprobarea solicitării in cadrul „Programului de stimulare a innoirii Parcului auto
național pentru anul 2014”,a sumei de 6 500 lei,reprezentând prima de casare pentru un singur 
autovehicul uzat.
                      - aprobarea modalității de asigurare și susținere a diferentei pănă la acoperirea 
integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou in cadrul „Programului de stimulare 
a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2014” prin contractarea unui leasing financiar.
                      - raportul de avizare nr.____/_________2014 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico financiare,protecţia mediului şi turism.
                        -raportul de avizare al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                         In temeiul art. 36 alin (1), alin (2) lit.” b „alin (4) litera „b”,alin (9), art. 45 alin.
(3), art.115 alin (1) lit „ b” si art. 123 alin(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, modificata si completata, propune Consiliului local spre aprobare, 
următorul,



P R O I E C T  D E  H O T A R A R E:

                       Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Cocora la „Programul naţional de 
stimulare a înnoirii Parcului auto național” – programul rabla 2014”, în vederea achiziţionării 
unui auto-vehicul nou DACIA LOGAN 
                      Art. 2. Se aprobă casarea si predarea autovehiculului uzat marca DACIA SUPER 
NOVA, nr. de înmatriculare IL 18 PRC,  autovehicul aparținând Comunei Cocora,identificat 
conform anexei 1 la prezenta, pentru participarea la Programul de stimulare a innoirii Parcului 
auto național pentru anul 2014, in vederea achiziționării unui autovehicul nou, prin programul 
derulat de Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice.

                       Art. 3. Se aprobă solicitarea in cadrul „Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto național pentru anul 2014”, a sumei de 6 500 lei, reprezentând prima de casare 
pentru un singur autovehicul uzat.
                       Art. 4. Se aprobă modalitatea de asigurare și susținere a diferentei până la 
acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou in cadrul „Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2014” prin contractarea unui leasing 
financiar.
                       Art.5. Hotărârea Consiliului local Cocora nr.10 din 27.02.2014, se revocă.
                      Art. 6. Primarul Comunei Cocora răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
                      Art.7. Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa în
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei
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