
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
privind aprobarea participSrii in anul zoLT a Unitilii
Administrativ-Teritoriale - Judelul Buziu in cadrul

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto nalional

Consiliului Judetean Buz5u,
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buz5u inregistrat[
sub nr. 7 L96/23.05.20t7 ;
raportul Direcliei Economice inregistrat sub nr. 7tg7 /23.05.20L7 ;- avizul de legalitate al Secretarului Jude[ului BuzEu dat pe proiectul de
hot5rdre;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Buz5u anexate
la hot5rdre;
referatul nr. 6600/11.05.2017 al Comisiei pentru elaborarea propunerilor gi
efectuarea operatiunii de scoatere din funcgiune a mijloacelor fixe gi de
declasare gi casare a unor bunuri materiale, constituit5 prin Dispozilia
Pregedintelui Consiliului Judetean Buzbu nr. 123/2016;

- dispozilia Pregedintelui Consiliului Jude[ean BuzEu nr. 3t4/t2.OS.2OL7
privind scoaterea din funcliune, respectiv casarea mijlocului fix "Dacia 1310
CLi" aflat in patrimoniul Consiliului Judelean BuzEu 9i folosinta gratuitS a
Inspectoratului pentru Situaf ii de UrgentS Judelean BuzEu Tn vederea
achizlion5rii unui autoturism in cadrul Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto nafional;
prevederile art. 28 precum 9i ale Anexei nr. 2 (capitolul 6t.02
Inspectoratul Jude[ean pentru Situafii de Urgen!5 BuzEu - cheltuieli de
capital) la Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu nr. 6t/20L7 pentru
aprobarea bugetului propriu al judelului BuzEu pe anul 2Ot7;
prevederile Ordonantei de Urgent5 a Guvernului nr. 3412009 cu privire la
rectificarea bugetar5 pe anul 2009 gi reglementarea unor m5suri financiar-
fiscale, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului gi SchimbErilor Climatice nr. 660/2017 pentru
aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor
de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea vehiculelor de
transport rutier nepoluante gi eficiente din punct de vedere energetic, 2Ot7
- 20L9;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. LL2/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din functiune, casare gi valorificare a activelor
corporale ce alc5tuiesc domeniul public al statului Si al unitSlilor
adm in istrativ-teritoria le,



in temeiul art. 91, alin. (1), lit. ,,f" gi
administratiei publice locale, republicatS,
ulterioare,

97 din Legea nr. 215/200L a
modificdrile gi completdrile
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HOTARA$TE:

Art.1.(1) Se aprob5 propunerea Comisiei pentru elaborarea propunerilor
gi efectuarea operatiunii de scoatere din funcliune/folosin!5 respectiv casarea
mijlocului fix,,Autoturism DACIA 1310 CLi" cu num5r de inmatriculare BZ ZO
CJB, aflat in patrimoniul Unit5tii Administrativ-Teritoriale - Judelul BuzSu 9i
folosin[a gratuit5 a Inspectoratului Judelean pentru Situafii de Urgenf| BuzEu.

(2) Datele de identificare ale autoturismului menlionat la alin.1
sunt prev5zute in Anexa care face parte integrant5 din prezenta hot516re.

Art.2. (1) Se aprob5 participarea UnitSlii Administrativ-Teritoriale
Judetul BuzEu la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto nalional in
vederea achizitionErii unui autoturism nou, in locul celui menfionat la alin.(fy.(2) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei pentru
autoturismul nou achizitionat.

Art.3. Diferen[a dintre prima de casare gi valoarea integralS a prelului de
achizitie a noului autovehicul se asigurb din bugetul propriu al judelului pe anul
20L7, Capitolul 6t.02, Titlul 71 pentru Inspectoratul Judelean pentru Situalii de
Urgen!5 BuzEu.

Art.4. Directia economic5 a Consiliului Judelean BuzEu va proceda la
intocmirea gi depunerea documentaliei necesare inscrierii in programul de
stimulare a innoirii Parcului auto na[ional.

Art.5. Secretarul judetului Buzbu va asigura comunicarea hot5rdrii
autoritdtilor gi institutiilor interesate, precum 9i publicarea pe site-ul Consiliului
Judelean BuzEu.

ANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
RETARUL JUDETULUI BUZAU,

Nr. 123
BUZAU,3L MAr 2Ot7

MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA
\. :' ;i-"--^

Hot5r6rea a fost adoptati cu 32 voturi ,,F€httt!,,, - voturi ,,impotrrvd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri jude[eni prezen[i.

PRE9EDINTE,

<rN
5
aot



Anexa la Hotdrdrea
Consiliului Judetean BuzEu

nr. 123 din 31 mai 20t7

Date de
identificare

AUTOTURISM
DACIA

Numdr
inmatriculare

BZ 20 CJB

Cateqoria Autoturism
Marca gi modelul DACIA R13311 1310

CLi
Numdr identificare uu1R13311Y29592t6
Anul fabricatiei 2000
Data ?nmatriculSrii 1 9.0 1 .200 1
Numdr omoloqare ABDA1PL2l1T9BX6
Serie motor 0030857
Culoare 10004 alb boreal



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

NR. 7Lg6/ 23.05.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdr6re privind aprobarea participirii in anul

2OL7 a Unititii Administrativ-Teritoriale - Judelul Buziu in
cadrul Programului de stimulare a tnnoirii parcului

auto national

Conform prevederilor art. 13 alin.(1) lit. s) din Ordonanla de Urgen!fi a
Guvernului nr. 796/2005, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare, din Fondul de
Mediu se asigurE gi derularea/finanlarea Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto national.

Ordonanta de UrgentS a Guvernului nr. 34/2009 exclude din restricliile cu
privire la achizitiile publice la nivelul autoritSlilor gi institu[iilor publice
achizitionarea de autoturisme in cadrul ,,Programului de stimulare a innoirii
Parcului Auto National".

Procedura de achizitionare a autoturismului se va intocmi conform Ghidului
de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului Auto Nalional aprobat
prin Ordinul Ministerului mediului gi schimbdrilor climatice nr. 66L/20t7, cu
modificdrile gi complet5rile ulterioare 9i in conformitate cu art. 5 alin. B din
Ordonanla Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritS[ile administrafiei publice si institutiile publice, cu modificErile 9i
complet5rile ulterioare ,Se interzice autoritdlilor gi institutiitor publice,
indiferent de sistemul de finanlare gi de subordonare, sd achizilioneze
autoturisme, aga cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanla Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate citindricd mai mare de 1,600
cmc si al caror pret nu poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro
inclusiv WA".Autoturismul cu num5rul de inmatriculare: BZ 20 CJB indeplinegte
conditiile legale de scoatere din functiune gi casare at6t din punct de vedere al
kilometrilor rulati, c6t gi a st5rii tehnice uzura foarte mare. Deplasarea cu
aceste autoturisme nu prezint5 sigurant5 pentru pasageri gi pentru traficul rutier.

VE propun adoptarea proiectului de hot5rdre inifiat.

PRE9EDINTE,

EAGU



CONSILIUL JUDETEAN
Direcgia economici
Nr. 7L97123.05.2OL7

BUZAU

RAPORT
la proiectul de hotirdre privind aprobarea participirii in anul
2OL7 a UnitSlii Administrativ-Teritoriale - Judelul BuzSu in

cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto
national

Potrivit Legii nr" 4BL/2004 privind proteclia civilS, republicatS, cu
modific5rile 9i complet5rile ulterioare, consiliile judelene sunt obligate sE asigure
buna funcfionare a compartimentelor de protec[ie civilS din subordinea
Inspectoratelor pentru Situatii de Urgen!5 precum 9i fondurile necesare
desfSgurErii activitSlii specifice.

tn acest sens, Consiliul Judefean BuzEu a transmis spre folosin!5 gratuitd
un autoturism, aflat in patrimoniul Unit5tii Administrativ-Teritoriale - Judelul
Buz5u, pentru buna funclionare a Inspectoratului Judefean pentru Situatii de
Urgenf5 BuzEu.

Avdnd in vedere cE deplasarea cu acest autoturism nu mai prezintd
siguran[5 pentru pasageri gi pentru traficul rutier 9i indeplinegte condiliile legale
de scoatere din functiune gi de casare, at6t din punct de vedere al kilometrilor
rulati, cdt gi a st5rii tehnice necorespunz5toare(uzur5 foarte mare) s-a aprobat,
prin Dispozi[ia Presedintelui Consiliului Judelean Buzdu nr. 31412017, scoaterea
din funcfiune/folosin[5 9i casarea mijlocului fix: "DACIA 1310 CLi" cu numErul de
inmatriculare BZ 20 ClB.

in aceast5 situafie se impune achizi[ionarea unui autoturism nou pentru a
fi dat in folosin!5 gratuitd Inspectoratului Judelean pentru Situafii de Urgen!5
BuzEu.

Potrivit art. 24 alin. 1 din Ordonanta de Urgen[5 a Guvernului nr. 34 din
11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetarE pe anul 2009 gi reglementarea
unor mSsuri financiar-fiscale, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare,
autoritS$ilor gi institutiilor publice locale li se interzice achizilionarea, preluarea in
leasing sau inchirierea de autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin.
(1) al art. 3 din Ordonanta de Urgentb a Guvernului nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere, aprobat5 cu modificSri gi complet5ri prin Legea nr.
L02/2006, cu modific5rile gi completbrile ulterioare, exceptate fiind doar
structurile nou-infiintate gi numai in primul an de funclionare, achiziliile pentru
rea lizarea proiectelor fina n[ate din im prumutu ri, fond u ri externe neram bu rsa bile,
donatii 9i sponsoriz5ri gi autoturismele cumpErate in cadrul Programului de
stimulare a Tnnoirii Parcului auto nalional.

AvSnd in vedere aceste prevederi legale suslinem adoptarea proiectului de
hot516re in forma ini[iat5
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