
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            H O T Ă R Â R E     PROIECT 
 
                cu privire la : participarea Consiliului Jude ţean Olt la 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto na ţional 
 

                         
  Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.  2963 /28.03.2011 cu privire la  Proiectului de 
hotărâre nr. 2964 /28.03.2011  ; 

- raportul Direc ţiei Economice  nr. 2965/28.03.2011 cu privire la 
participarea Consiliului Judeţean Olt la Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional ; 

- raportul  Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget-finante, 
integrare europeana, Administrarea domeniului publi c si privat al 
judetului  nr. 3010/29.03.2010 ; 

- raportul Comisiei pentru administra ție public ă, juridic ă, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și rela ții cu cet ățenii  
nr. 3009/29.03.2010 ; 

- prevederile  Legii nr.273/2006  privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 286/2010  privind bugetul de stat pe anul 2011; 
- prevederile Legii contabilit ăţii nr.82/1991, republicată.  
- prevederile art.34 alin.(2) din Ghidului de finanţare a Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional aprobat prin Ordinului Ministrului 
mediului şi pădurilor  nr. 772/2011 ; 

- Hotărârea Consiliul Jude ţean Olt nr. 9 /27.01.2011  cu privire la 
aprobarea bugetului propriu al Consiliul Judeţean Olt pe anul 2011 ; 
 
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a) şi art.97 alin.(1) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta  h o t ă r â r e: 
 

 Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Olt la Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. 
 Art.2. (1) Se dă acordul cu privire la casarea, în condițiile legii, a  
autovehiculului uzat marca Espero, aflat în dotarea Centrului Militar Judeţean 
Olt. 

(2) Datele de idendificare a autovehiculului uzat marca Espero sunt 
următoarele : 
 

Nr. 
inventar 

Cod 
clasificație Denumire 

Data 
punerii în 
funcțiune 

Valoare 
de 
inventar 

Durata 
normata 
(ani) 

2045 2.3.2.1.1 Autoturism Espero 30.04.1995 2500,45 5 
 

Art.3. (1)  Se dă acordul cu privire la achiziționarea unui autovehicul nou 
prin participarea Consiliului Judeţean Olt la Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional. 

(2) Valoarea totală a achiziției este de cel mult 68.800 lei, din care 3.800 
lei reprezintă cuantumul primei de casare, respectiv  tichetul valoric. 
 (3) Diferența de până la 65.000 lei va fi asigurată de la capitolul 60.02 - 
”Apărare”, subcapitolul 60.02.02 - “Apărare națională”, Titlul XII -  “Active 
nefinanciare”, articolul 710102 - “Mașini,echipamente și mijloace de transport”. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Buget-Finanțe, Direcţiei 
Economice, Serviciului financiar – contabilitate şi informatică din cadrul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţului Olt. 

 
                                          PREŞEDINTELE  

Paul STĂNESCU 
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