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HOTĂRÂREA nr. 9 

privind aprobarea participării Comunei Braniștea la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 
național – programul RABLA 2020, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program de 

către UAT Comuna Braniștea 
  

Consiliul Local al Comunei Braniștea având în vedere:  
- referatul nr. 302/29.01.2020 prin care se propune casarea autoturismului Dacia Logan și 

achiziționarea unui nou autoturism; 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, înregistrat sub nr. 304/29.01.2020, în calitate 

de inițiator; 
- prevederile Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național; 
- prevederile OG nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și 

valorificare a activelor corporale și necorporale; 
- raportul de specialitate al Secretarului Comunei Braniștea nr. 1136/16.03.2020; 
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Braniștea; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- anunțul privind transparența decizională nr. 305/29.01.2020; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
  

Art. 1 Se aprobă participarea UAT Comuna Braniștea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
național – Programul RABLA 2020. 

Art. 2 Se aprobă casarea autoturismului marca Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare MH49PCB, din 
parcul auto propriu al Primăriei Comunei Braniștea. 

Art. 3 Se aprobă achiziționarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
național, pentru UAT Comuna Braniștea. 

Art. 4 (1) Valoarea totală a finanțării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare 
autoturismului uzat este de 6500 lei. 

(2) Diferența până la valoarea de achiziție a noului autoturism se asigură din bugetul propriu de venituri și 
cheltuieli al Comunei Braniștea pe anul 2020. 

Art. 5 Se împuternicește domnul Marin Ion, având funcția de primar al Comunei Braniștea pentru a 
reprezenta UAT Comuna Braniștea la semnarea contractului de achiziție. 

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei Braniștea, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Braniștea, Instituției Prefectului - Județul Mehedinți – în vederea 
exercitării controlului de legalitate și va fi afișată pe site-ul primăriei www.clbranistea.ro. 
 

 Adoptată astăzi 16 martie 2020, în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 
 
                            Președinte de ședință,                     Contrasemnează, 
                     Consilier local,                     Secretar General UAT Braniștea, 
                                    Dobre Milica                                                               Blăgniceanu Ionuț  


