
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
privind aprobarea participdrii in anul 2017 a Centrului

$colar de Educafie Incluzivi Buziu in cadrul Programului
de stimulare a innoirii Parcului auto national

Consiliului Jude[ean BuzEu,
Av6nd in vedere:

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu nr.
7279/24.05.20L7 ;
raportul Direcliei Economice inregistrat sub nr. 7280/24.05.20t7 ;
avizul de legalitate al Secretarului judetului BuzEu dat pe proiectul de
hot616re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu
anexate la hot5rdre;
referatul nr. 7L54/24.05.20t7 al Comisiei pentru elaborarea
propunerilor gi efectuarea operatiunii de scoatere din functiune a

mijloacelor fixe gi de declasare gi casare a unor bunuri materiale,
constituit5 prin Dispozitia Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu
nr. 434/2015 9i actualizat5 prin Dispozi[ia Pregedintelui Consiliului
Judetean Buz5u nr. L23/2016;
Dispozilia Pregedintelui Consiliului Judefean Buzdu
nr. 333/ 24.05. 20L7 privind scoaterea din func[iune, respectiv casarea
mijloacelor fixe "Dacia DLF7LglL307 FRI" aflate in patrimoniul
Centrului gcolar de Educafie Incluziv5 Buz5u in vederea achizilion5rii
unui autoturism in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului
auto nalional;
prevederile Ordonantei de Urgent6 a Guvernului nr. 3412009 cu
privire la rectificarea bugetar5 pe anul 2009 Si reglementarea unor
m5suri financiar-fiscale, cu modificSrile gi complet5rile ulterioare;
prevederile Hot5rSrii Consiliului Judelean BuzEu nr. 63/2017 pentru
aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2017 al Centrului
$colar de Educa[ie Incluziv5 Buz5u;
Ordinul Ministerului Mediului gi SchimbErilor Climatice nr. 660/20t7
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser5 in transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante gi eficiente din
punct de vedere energetic, 2017 - 20t9;
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 gi al unitbtilor administrativ-teritoriale;



HOTARA$TE:

Art.1.(1) Se aprob5 propunerea Comisiei pentru elaborarea
propunerilor gi efectuarea operatiunii de scoatere din functiune/folosin!5
respectiv casarea mijlocului fix "Dacia DLF7L9/t307 FRI" cu num5r de
inmatriculare BZ 01 DEO, aflat in patrimoniul Centrului $colar de Educalie
Incluziv6 Buzbu;

(2) Datele de identificare ale autoturismului mentionat la
alin.1 sunt prevdzute in Anexa care face parte integrantd din prezenta
hot516re.

Art.2. (1) Se aprob5 participarea Centrului $colar de Educa[ie
Incluziv5 BuzEu la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national
in vederea achizitionErii unui autoturism nou, in locul celui prev5zut la
alin. 1.

(2) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei pentru
autoturismul nou achizitionat.

Art.3. Diferenta dintre prima de casare gi valoarea integralS a
pretului de achizitie ale noului autovehicul se asigurE din bugetul Centrului
$colar de Educa[ie Incluzivd Buz5u aprobat pentru anul 20L7.

Art.4. Centrul $colar de Educalie Incluziv5 Buzdu va proceda la
intocmirea gi depunerea documentatiei necesare Tnscrierii in Programul de
stimulare a innoirii Parcului auto national.

Art.5. Secretarul judetului Buzbu va asigura comunicarea Hot516rii
autorit5tilor gi institu[iilor interesate precum gi publicarea pe site-ul
autoritSlii publice judefene.

tn temeiul art. 91,
a administratiei publice
ulterioare,

Nr. t'5

alin. (1), lit. "f" gi art.
locale, republicat5, cu

97 din Legea nr. 215/200L
modific5rile gi completdrile

PRE9EDINTE,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA
I<

Hotir6rea a fost adoptati cu 32 voturi ,,p€htru", - voturi
,,impotrivd", - abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenti.

l<trv5a/

BUZAU, 31 MAr 2OL7



Anexa la Hotbr6rea
Consiliului Judetean Buzdu

nr.125 din 31 mai 20L7

Date de
identificare

AUTOTURISM
DACIA

NumEr
inmatriculare

BZ 01 DEO

Cateqoria Automobil mixt
Marca gi modelul Dacia DlF7L9/t307

FRI
Numdr identificare UU 1 D IF7L9433867L7
Anul fabricatiei 2003

Data inmatriculSrii 15.01 .2004
NumEr omoloqare GODA440011T16X4
Serie motor 039392
Culoare ALB



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

NR. 7279124.O5.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re privind aprobarea participirii in
anul 2OL7 a Centrului $colar de Educalie Incluzivi Buziu

in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului
auto national

Conform prevederilor art. 13 alin. ( 1) lit. s) din Ordonanta de
Urgent5 a Guvernului nr. t9612005, cU modificSrile gi complet5rile
ulterioare, din Fondul de Mediu se asigurE gi derularea/finantarea
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Ordonanta de Urgent5 a Guvernului nr. 3412009 exclude din
restrictiile cu privire la achizitiile publice la nivelul autoritbtilor gi institutiilor
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
National aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului gi Schimb5rilor Climatice
nr. 66t/20L7, cu modific5rile gi completbrile ulterioare gi in conformitate cu
art.5 alin. B din Ordonanla Guvernului nr.8012001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritSlile administra!iei publice 9i
institufiile publice, cu modific5rile 9i completSrile ulterioare - ,Se interzice
autoritdfilor gi instituliilor publice, indiferent de sistemul de finanfare 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 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".

Autoturismul cu num5rul de inmatriculare: BZ 0l DEO indeplinegte
conditiile legale de scoatere din functiune gi casare atdt din punct de
vedere al kilometrilor rulati, c6t gi a st5rii tehnice - uzura foarte mare.
Deplasarea cu acest autoturism nu prezint5 sigurant5 pentru pasageri gi
pentru traficul rutier.

Proiectul de hot616re a fost iniliat in considerarea faptului cb Centrul
$colar de Educalie Incluziv5 BuzEu se aflS in subordinea Consiliului
Judefean BuzEu.

VE propun adoptarea proiectului de hot5r6re initiat.

PRE9EDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU
{------'f



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Direclia economici

Nr. 7280124.O5.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotir6re privind aprobarea participirii in
anul 2OL7 a Centrului $colar de Educalie Incluzivi Buziu

in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului
auto national

Analiz6nd proiectul de hot5rdre iniliat se constat6 cE au fost

respectate Prevederile :

- OUG nr.34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetar5 pe

anul 2009 9i reglementarea unor m5suri financiar-fiscale, cu modific5rile 9i

complet5rile ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului gi Schimbbrilor Climatice nr. 66t12017

privind aprobarea Ghidului de finanlare a Programului de stimulare a

innoirii parcului auto nalional 2Ot7-20L9, publicat in Monitorul Oficial al

Rom6niei nr. 293 din 25 aprilie 20t7.

Autoturismul "Dacia DtF7t9lt3O7 FRI" cu num5r de inmatriculare

BZ 01 DEO Tndeplinesc condiliile legale de scoatere din func[iune 9i casare

atat din punct de vedere al kilometrilor rulafi, c6t 9i al st5rii tehnice -
uzur5 foarte mare.

preciz[m cE bugetul Centrului $colar de Educafie Incluzivb BuzEu

pentru anul 20t7 are surs5 de finanlare pentru aceste achizilii.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, suslinem adoptarea

proiectului de hot6r6re in forma prezentat6.

DIRECTOR EXECUTIV,

ec. LIVIU-MIHAIL CIOLAN


