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HOTĂRÂREA NR. 77 / 2020 

privind aprobarea participării comunei Sândominic la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional – Programul RABLA 2020-2024, în vederea 

achiziţionării unui autoutilitar 4 x 4 în dotarea Primăriei comunei 

SÂNDOMINIC 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 25 

noiembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr 197/2020, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 5.183/2020, 

raportul de specialitate al Compartimentului de dezvoltare rurală și achiziții publice nr. 

5.184/2020 și avizul Comisiei de activități economico-financiară; 

 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 2020 privind casarea autoturismului 

DACIA LOGAN 1,4 MPI prin Programul RABLA; 

 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.9/2020 privind aprobarea 

bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2020, cu modificările și rectificările 

ulterioare; 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Ghidului de finanţare a Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

2020 – 2024, aprobat prin Ordinul nr.324/2020 al Ministrului Mediului; 

- art. 13 lit.s) din OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu; 

- Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului 

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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În temeiul art.129 alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, art.139 alin.(1), alin.(3) lit. „g” şi art.196 

alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. – Se aprobă participarea comunei Sândominic la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional – Programul RABLA 2020-2024. 

 

Art. 2. – Se aprobă achiziționarea din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al 

comunei Sândominic, prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 

2020-2024, a unui autoutilitar 4 x 4 în dotarea Primăriei comunei Sândominic. 

 

Art. 3. – Primarul comunei Sândominic prin Compartimentul de dezvoltare rurală și 

achiziții publice și Compartimentul financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe 

locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Sândominic, 

Compartimentului de dezvoltare rurală și achiziții publice, Compartimentului financiar-

contabil, resurse umane, impozite și taxe locale precum și Instituției Prefectului Județului 

Harghita, în vederea verificării legalității, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la 

sediul primăriei și pe site-ul comunei www.domokos.ro în Monitorul Oficial Local al 

comunei Sândominic. 

 

 

Sândominic, la 25 noiembrie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

             Máthé Zsolt                                   Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


