
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
privind aprobarea participirii in anul 20 L7 a Direcliei

Generale de Asistenli sociald 9i proteclia copilului
Buzdu in cadrul programului de stimulare a innoirii

Parcului auto nalional

Consiliului Judetean Buzdu,
Av6nd in vedere:

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzHuinregistrat5 sub nr. 7 L9B/23.05. 2OL7 ;
raportul Direcliei Economice inregistrat sub nr. 7199/23.05. 20L7 ;avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu Oit pe proiectul de
hotdrSre;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hotd16re;
referatul nr. 7026/19.05.20t7 al Comisiei pentru elaborareapropunerilor 9i efectuarea operafiunii de scoatere din funcgiune amijloacelor fixe gi de declasare gi casare a unor bunuri materiale,constituit5 prin Dispozilia Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEunr. 434/2015 9i actualizat5 prin Dispozilia Pregedintelui Consiliului
Judetean Buz5u nr. L23/2016;
dispozifia pregedinterui consiliului Judelean BuzEu nr.325/t9.05.20t7 privind scoaterea din funcliune, respectiv casarea
mijloacelor fixe "Dacia 1310 CLi" gi t'Dacia L3OT" aflate'in patrimoniul
Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS si Protec[ia Copilului BuzEu invederea achizilionbrii unor autoturisme in cadrul programului de
stimulare a innoirii parcului auto nalional;
prevederile ordonantei de Urgenld a Guvernului nr. 34/2oog cuprivire la rectificarea bugetarE pe anul 2009 gi reglementarea unor
mSsuri financiar-fiscale, cu modific5rile gi compiet5riTe u lterioare;
prevederile Hot5rSrii Consiliului Judefein Buz5u nr. 73/2017 pentru
aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2OL7 alDirec[iei Generale de Asisten!5 SocialS gi Protecgia Copilului BuzEu;
ordinul Ministerului Mediului gi schimbSrilor ciimatice nr. 660/20L7pentru aprobarea Ghidului de finanlare a programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect ae serS in t-ransporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante gi eficiente dinpunct de vedere energetic, 2017 _ 2Ot9;
prevederile ordonan[ei Guvernului nr. LL2/zooo pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcliuner casare gi
valorificare a activelor corporale ce alc5tuiesc Oomeniut public ifstatului gi al unit5tilor administrativ-teritoriale;



vv
HOTARAgTE:

Art.1.( 1) Se aprobd propunerile Comisiei pentru elaborareapropunerilor gi efectuarea opera[iunii de scoatere din funcliune/folosint5
respectiv casarea mijloacelor fixe "DACIA 1310 cli. iu numSr cjuinmatriculare BZ 11 DPC 9i "DACIA I3O7" cu num5r de inmatriculare BZ05 PCL, aflate in patrimoniul Direcliei Generale de Asistentd SocialE siProteclia Copilului.. BuzEu 9i folosinfa gratuit5 a Complexui Oe se.uicii
Comunitare Rm. S5rat;

(2) Datele de identificare ale autoturismelor menlionate la alin.1 sunt prev5zute in Anexa care face parte integrant5 din prezenta
hot5rdre.

Art.2. (1) Se aprob5 participarea Directiei Generale de Asistenl5
SocialS 9i Protec[ia Copilului Buz5u la Programul de stimulare a innoirii
Parcului auto national in vederea achizilion5rii a douE autoturisme noi, in
locul celor men[ionate la alin. 1.

(2) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei pentru
fiecare dintre cele dou5 autoturisme nou achizigionate.

Art.3. Diferenta dintre prima de casare gi valoarea integralE aprefului de achizitie a noilor autovehicule se asigurS din bugetul directiei
Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului Buz5u af,robat p"ntru
anul 20t7.

Art.4. Direc[ia GeneralS de Asisten[5 SocialS gi protecfia Copilului
Buzdu va proceda la intocmirea gi depunerea documentaliei necesare
inscrierii in Programul de stimulare i innoirii parcului auto nag'ional.

Art.5. Secretarul judetului BuzEu va asigura comunicarea hot516rii
autorit5tilor 9i instituliilor interesate precurn' gi publicarea pe site-ul
autoritSlii publice judelene.

PRE$EDINTE,

tn temeiul art. 91,
a administratiei publice
ulterioare,

Nr. 124
BUZAU, SL MAr 2OL7

alin. (1), lit, "f" Si art.97 din Legea nr.2L5/2OOL
locale, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile

CONTRASEMNEAZA,
ECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAURENTIU GAVRILA
\&

Hotir6rea a fost adoptati cu gZ voturi ,,p€ntru,,, - voturi
,,impotrivd", - abgineri de cei 32 consilieri judelehi prezenli.
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Anexa la Hot5rdrea
Consiliului Judetean BuzEu

nr. 124 din 31 mai 20L7

Date de
identificare

AUTOTURISM
DACIA

AUTOTURISM
DACIA

NumEr
Tnmatriculare

BZ 71 DPC BZ 05 PCL

Categoria Autoturism Autoutilita rH
Marca 9i modelul DACrA RI3311/1310

CLi
DACIA T3O7
DtF7t7 /DOUBLE CAB
1.9D, AA002C D/E3-F

NumEr identificare uu 1R133 1 143390880 UU1DTF76A487775
Anul fabricatiei 2004 2005
Data inmatriculSrii 15.01.2004 30.11.2005
NumEr omoloqare ABDA1W1111T331X5 FBDABW131114E3
Serie motor 0079347 uA7 4557
Culoare ALB ALB



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

NR. Tlgg/ 23.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdlare privind aprobarea participirii inanul 2oL7 a Direcfiei Generale de Asistenii sociald 9iProteclia copilului Buzdu in cadru! programului destimulare a innoirii parcului auto nagional

conform prevederilor u..!.- .13 alin. (1) lit. s) din ordonanla deUrgent5 a Guvernului nr. tg6/2005, cU modific5rile si complet5rileulterioare, din Fondur de Mggiy se asigurE 9i oeiutlrea/finan[areaProgramului de stimulare a innoirii parcului u,ito national.
ordonanta 

. 
de. Urgen!5 a Guvernului nr. 34/2oog exclude dinrestric[iile cu privire la achizi!iile publice la nivelul autoiit5gilor gi instituIiilorpublice achizifionarea de autoturisme in cadrul ,,programului de stimulare ainnoirii Parcului Auto Na!ional,,.

Procedura de achizifionare a autoturismelor se va Intocmi conformGhidului de finan[are a Programului de stimulare a innoirii parcului AutoNational aprobat prin ordinul Ministerului Mediului gi schimbSrilor climaticenr' 66L/20L7, cu modific5rile gi complet5rile ulterio-are si in conformitate cuart' 5 alin' B din ordonanla Guvernului nr. Bo/2001 privind itubili."u unornormative de cheltuieli pentru autoritSfile administrafiei publice 9iinstituliile publice, cu modific5rile 9i complet5rile ,rt".ioii"I',,se interziceautoritdlilor gi instituliilor publice, indiferent de sistemul de finanlare gi desubordonare, sd achizilioneze autoturisme, aga cum sunt definite la art. 3pct' 2 din ordonanla Guvernului nr..27/2011 privind transporturile rutiere,cu capacitate cilindricd mai mare de 1.600 cmc si al caror pret nu poate
depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA-.

Autoturismele cu numerele de inmatriculare: BZ 05 LAp gi Bz 05 pcl
indeplinesc condiliile legale de scoatere din funcliune gi casare at6t dinpunct de vedere al kilometrilor rula[i, c6t gi a st5rli tehnics-] ururu foartemare' Deplasarea cu aceste autoturisme nu prezintS siguran[E punt.,pasageri gi pentru traficul rutier.

Proiectul de hot516re a fost initiat in considerarea faptului cE DirectiaGeneralS de Asisten[E sociarE 9i 
'protecfia 

copirurui aLzEu ;; ;;r;'i;subordinea Consiliului Judetean Buzdu.
vE propun adoptarea proiecturui de hot516re iniliat.

PRESEDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU

4)"* --



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Direc[ia economicd

Nr. 7L99123.05.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea participirii in
anul 2oL7 a Direcliei Generale de Asistenli social5 9i

Proteclia copilului Buzdu in cadrul programului de
stimulare a innoirii parcului auto nalional

Analiz6nd proiectul de hot516re initiat se constat5 cE au fost
respectate prevederile :

- Ordonanfa de Urgen!5 a Guvernului nr.34 din 11 aprilie 2009 cu

privire la rectificarea bugetarE pe anul 2009 9i reglementarea unor mfisuri
financiar-fiscale, cu modificSrile gi compret5rire urterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului gi SchimbErilor Climatice nr. 661/20L7
privind aprobarea Ghidului de finanfare a Programului de stimulare a
innoirii Parcului auto nalional 2Ot7-20L9, publicat in Monitorul Oficial al

Rom6niei nr. 293 din 25 aprilie 20L7.

Autoturismele *DACIA t307" cu num5r de inmatriculare Bz 05 LAp gi

"DACIA L307" cu num5r de inmatriculare BZ 05 PCL indeplinesc condiliile
legale de scoatere din funcliune gi casare atet din punct de vedere al

kilometrilor rulafi, c6t 9i al stSrii tehnice - uzurE foarte mare.

PrecizEm cE bugetul Direcfiei Generale de Asisten!5 SocialS 9i

Proteclia Copilului Buzdu pentru anul 20 L7 are surs5 de finan[are pentru

aceste achizitii.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, sus[inem adoptarea
proiectului de hot5rdre in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV,

ec. LIVIU-MIHAIL aroao*L - "*1 /'\


