
  

  

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării în anul 2020 a Unităţii 

Administrativ-Teritoriale - Judeţul Buzău în cadrul 
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere 

energetic 2020-2024 
 

 
 Consiliul Judeţean Buzău: 
 Având în vedere: 

− referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat sub nr. 10907/29.07.2020; 

− raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 10910/29.07.2020; 

− avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 23/2020 pentru 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău, pe anul 2020; 

− prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 
186/15.07.2020 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 și 

completarea Anexei nr. 2a, a Programului anual de achiziţii publice al 
Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2020; 

− prevederile Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 323/2020 
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea 

emisiilor  de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea 
vehiculelor de transport rutier  nepoluante si eficiente din punct de vedere 

energetic, 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151  

alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
În temeiul art. 173 alin.(1) lit. „f” şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Unităţii Administrativ-Teritoriale - Judeţul 
Buzău la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, prin achiziționarea unui 

autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează 

o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km. 



  

 
 

 
 

Art.2. Diferenţa dintre ecotichet, în cuantum de 20.000 lei şi valoarea 
integrală a preţului de achiziţie a noului autovehicul se asigură din bugetul 

propriu al judeţului pe anul 2020, Capitolul 51, Titlul 71, Alin. 71.01.02. 

 
Art. 3. Direcţia economică din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Buzău va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 
Art. 4. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, instituțiilor, autorităților 
publice și persoanelor interesate, precum și publicarea acesteia pe site-ul 

Consiliului Județean Buzău. 
 

 
 

PREŞEDINTE 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
              
               

                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                    MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 142 

BUZĂU, 05 AUGUST 2020 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” . 
 

 
 
 
 



  

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
  Nr.10907/29.07.2020         

 
REFERAT 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în 
anul 2020 a Unităţii Administrativ-Teritoriale - Judeţul 

Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic 2020-2024 

 
 
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordinul Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare,  

Fondul pentru Mediu asigură finanţarea nerambursabilă, sub forma 

ecotichetului pentru achiziționarea autovehiculelor noi, pur electrice sau 

autovehicule noi electrice hibride prin Programul privind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de 

transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-

2024. 

Achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de 

alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 

50 g/km, contribuie la eficientizarea parcului auto este și o dovadă a 

interesului Consiliului Județean Buzău de a promova vehicule nepoluante din 

punct de vedere energetic. 

Procedura de achiziţionare a acestui autoturism nou electric hibrid se va 

întocmi conform Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor 

de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 

2020-2024 aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 

323 din 27.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct 

de vedere energetic 2020-2024, cu modificările şi completările ulterioare. 

Vă propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat. 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 



  

 
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

   DIRECŢIA ECONOMICĂ 
    Nr.10910/29.07.2020         
 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
în anul 2020 a Unităţii Administrativ-Teritoriale - Judeţul 

Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic 2020-2024 

 

 

 

Înscrierea Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Buzău în Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct 

de vedere energetic 2020-2024 este o inițiativă care se fundamentează din 

punct de vedere financiar pe prevederile existente în bugetul județului Buzău 

pentru anul 2020. Existând posibilitatea subvenționării prin Program, cu un 

ecotichet de 20.000 lei, considerăm că este o oportunitate care trebuie 

valorificată. 

Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma iniţiatorului. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 


