
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea hotatarii nr.53/28 iunie 2018 privind aprobarea participarii Oraşului 

Vălenii de Munte  la Programul de  

stimulare a innoirii Parcului auto national – programul rabla 2018 

 

 Având in vedere prevederile legale cuprinse în : 

- art.13 lit.s) din O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- art.I pct.2 lit.e) din O.U.G. nr.109/2010 privind unele masuri financiar – bugetare, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si 

valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 

administrativ – teritoriale; 

- art. 6 si art. 28 din Ghidul de Finantare aprobat prin ordinul nr. 661/24.04.2017 al 

Ministrului Mediului, actualizat si aprobat prin Ordinul nr. 241/2018 privind modificarea și 

completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 

2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului si ministrul mediului; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- art.36 si art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 

cu modificările si completările ulterioare; 

 Văzând expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul întocmit de 

către Serviciul buget - finanţe, impozite şi taxe locale si raportul Comisiei pentru activitati 

economico – financiare si agricultura ; 

 

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.I. Se aproba modificarea alineatului (1) al articolului 3 din hotararea nr.53/28 iunie 

2018 privind aprobarea participarii Oraşului Vălenii de Munte  la Programul de stimulare a innoirii 

Parcului auto national – programul rabla 2018, ce va avea urmatorul cuprins:  

 „Art.3. (1) Se aproba achizitionarea unei autoutilitare noi, prin Programul de 

stimulare a innoirii Parcului auto national, pentru Orasul Valenii de Munte.” 

 

 Art.II. Restul reglementarilor din hotararea nr.53/28 iunie 2018, raman neschimbate. 

  

 Art.III. Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează  Serviciul buget - finanţe impozite şi taxe 

locale. 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte. 

 Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul Administratie publica locala.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 

Moldoveanu Iuliana 

 

                                                                                 CONTRASEMNEAZA: 

                                                          SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

VĂLENII DE MUNTE, 31.07.2018. 

NR.________. 



 

 

 

 

 

 

 

Nr_____ / 

____________           

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

pentru modificarea hotararii nr.53/28 iunie 2018 privind aprobarea  
participarii Orasului Valenii de Munte la Programul de stimulare a  innoirii 

parcului auto national – programul Rabla 2018 
 
 

 

 Avand in vedere hotararea nr 53 din 28 iunie 2018 privind aprobarea participarii 

Orasului Valenii de Munte la Programul de stimulare a  innoirii parcului auto national – 

programul Rabla 2018 propun modificarea  alineatului  (1) al articolului 3 din hotatare si 

anume achizitionarea unei autoutilitare . 

 Mentionez ca autoutilitara are o utilizare mai diversificata, poate permite accesul in                      

zone greu accesibile ale orasului. 

 Rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotarare 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

                                      FLORIN CONSTANTIN  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

 
Str.Berevoiesti, nr.3A, Vălenii de Munte, 106400 

Telefon: 0244/280.816; Fax: 0244/280631; e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com 

 

 

  

mailto:valeniidemunte@cjph.ro


 

 

 

 

 

 

             Nr_____ / ____________           

 
RAPORT 

pentru modificarea hotararii nr.53/28 iunie 2018 privind aprobarea  participarii 
Orasului Valenii de Munte la Programul de stimulare a  innoirii parcului auto national 

– programul Rabla 2018 
 
 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 

- Art.13, pct 1, lit.s) din OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Art. 1, pct. 2, lit.e) din OUG nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si 

valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului so al unitatilor 

administrativ teritoriale; 

- Art. 6 si art. 28 din Ghidul de Finantare aprobat prin ordinul nr. 661/24.04.2017 al 

Ministrului Mediului, actualizat si aprobat prin Ordinul nr. 241/2018 privind modificarea și 

completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 

național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului si ministrul mediului. 

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,  

Serviciul buget Finante, impozite si taxe locale, propune spre aprobare modificarea alineatului 

(1) al articolului 3 din hotararea nr. 53 din 28 iunie 2018 privind aprobarea participarii Orasului 

Valenii de Munte la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national – programul rabla 2018 

dupa cum urmeaza : - achizitionarea unei autoutilitare noi prin Programnul  de stimulare a innoirii 

Parcului auto national, pentru Orasul Valenii de Munte. . 

             Mentionez ca autoutilitara are o utilizare mai diversificata , poate permite accesul in 

zone greu accesibile ale orasului. 

Rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotarare. 

      
              

 
                          Sef Serviciu, 

Nitu Elena 
 
        

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 

PRIMARIA 
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