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           Proiect               

H O T Ă R Â R E 
privind participarea Municipiului Fălticeni la Programul de stimulare a înnoirii Parcului 

auto naţional pe anul 2021 
 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 8590/13.04.2021; 
În temeiul prevederilor art. 27, art. 28 şi art. 6, alin. 7, 8 şi 11 din Ordinul nr. 324/2020 

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020 – 2024, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. i, art. 136, alin. 10 şi art. 
139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

              Art.1. –  Se aprobă participarea Municipiului Fălticeni la Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional pe anul 2021, în vederea achiziţionării a trei autoturisme , în 
condiţiile legii. 

  Art.2.  –  Se emite acordul de casare a autoturismelor proprietatea municipiului 
Fălticeni, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.   
             Art.3. –  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 

                        INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
     Prof. Gheorghe - Cătălin Coman       

                                                     
            

                                                                                   AVIZAT 
                                                                                SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                        Jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 

 

 

 



România 

Judeţul Suceava 

Primăria Municipiului Fălticeni 

Compartiment  Mediu 

Nr. 8592/13.04.2021 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiul Fălticeni la Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto national pe anul 2021 

 

 

 

 Municipiul Falticeni doreste achizitionarea a trei autoturisme care vor deservi 

aparatul propriu al primariei. 

 Aceste noi achizitii sunt absolut necesare, autovehiculele vechi fiind intr-o stare 

avansata de uzura, cu probleme grave la caroserie (suprafete mari de rugina) si cu 

sistemul de evacuare gaze si noxe ce nu mai respecta normele in vigoare. 

 Conform Ordinului 324/2020 privind aprobarea  Programului de stimulare a 

innoirii Parcului auto national 2020-2024, Cererea de finantare trebuie sa aiba la baza 

Hotararea privind participarea la Program, din care sa rezulte asigurarea contributiei 

proprii necesare achizitionarii autovehiculelor noi. 

Suma necesara  achizitiei acestor trei autoturisme este de 212.000 lei, aceasta fiind 

prevăzută in Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021. 

 

 

                                                                           COMPARTIMENT  MEDIU 

                                                                                 Ing. Simona Vacariuc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                    
                                                                                                   Nr. 8590/13.04.2021 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind participarea Municipiul Fălticeni la Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto national pe anul 2021 

 

 
 Municipiul Fălticeni deţine în proprietate trei autoturisme aflate într-o stare avansată de uzură, 
respectiv două Dacia şi un Volkswagen. Acestea trebuie casate  în vederea achiziţionării altor trei 
autoturisme prin înscrierea în Progamul de stimulare a înnoirii Parcului auto national derulat de către 
Administraţia Fondului pentru Mediu conform Ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul nr. 324/2020, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 Potrivit prevederilor art. 27 din Ordinul nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, poate participa în cadrul 
programului unitatea administrativ-teritorială care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de 
eligibilitate: acţionează în nume propriu, are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, 
amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, 
conform prevederilor legale în vigoare, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o 
altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; nu face obiectul 
unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie 
similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, potrivit declaraţiei pe 
propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni 
împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitive, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină 
finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, 
pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi 
achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de 
finanţare. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind participarea Municipiul Fălticeni la Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto national pe anul 2021. 
 

  

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Catalin Coman 
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