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         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

     Nr. 103/09.09.2022              

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

pentru aprobarea „Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local” 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa _________ la data de 

_____________, legal constituită, fiind prezenţi un număr de ____ consilieri locali; 

 

Ținând cont de referatul de aprobare nr. 103/09.09.2022 al inițiatorului – Primar, Moraru 

Anastase;  

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Economic înregistrat sub nr. ...... / ................. ; 

Având în vedere prevederile: 

- Ordinului nr. 2261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 

casarea autovehiculeor uzate; 

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația public, republicată; 

In temeiul art. 139, alin.3, lit.a și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ , 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă instituirea Programului multianual de interes public „Programului privind 

casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local”, în vederea creșterii calității vieții în oraşul Isaccea 

prin eliminarea autovehiculelor cu grad ridicat de poluare din trafic. 

 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind „Programul privind casarea autovehiculelor 

uzate – Rabla Local”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Pentru anul 2022 suma prevăzută în bugetul local al Oraşului Isaccea pentru plata 

stimulentelor de casare este de 51.000 lei, cu posibilitatea suplimentării prin rectificare bugetară, 

aprobată conform prevederilor legale, în funcţie de diponibilităţile bugetare.  

 

Art. 4. Secretarul general oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și aducerea la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro. 

http://www.isaccea.ro/
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Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 8 

Nr.total voturi exprimate  

Nr.voturi impotriva  

Nr.voturi pentru  

Nr.abtineri  

 

    INIȚIATOR,                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE,      

      PRIMAR,                                         SECRETAR GENERAL, 

             Moraru Anastase                                    cu atribuţii delegate, 

                                                                                                               Feta Săndica 
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