PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării în anul 2021 a Muzeului
Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional
Consiliului Judeţean Buzău,
Având în vedere:
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 14324/15.09.2021;
- raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 14325/15.09.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
- dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 228/9.09.2021
privind aprobarea scoaterii din funcțiune/folosință, casarea mijlocului
fix „ARO 244 TOYOTA DIESEL” aflat în patrimoniul Muzeului Județean
Buzău;
- prevederile Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
nr. 324/2020 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului
de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile
Ordonanţei
Guvernului
nr.
112/2000
pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale ce alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
În temeiul art. 173 alin. 1 lit. „f” și art. 182 alin. 1 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.(1) Se aprobă participarea Muzeului Județean Buzău la Programul
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional din anul 2021 în vederea
achiziţionării unui autoturism nou, în locul mijlocului fix „ARO 244 TOYOTA
DIESEL”, casat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău
nr. 228/9.09.2021.

(2) Datele de identificare ale mijlocului fix menţionat la alin.1
sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Cuantumul primei de casare este de 7.500 lei pentru
autoturismul nou achiziţionat.
Art. 2. Diferenţa dintre prima de casare şi valoarea integrală a preţului
de achiziţie al noului autovehicul se asigură din bugetul Muzeului Județean
Buzău aprobat pentru anul 2021.
Art. 3. Muzeul Județean Buzău va proceda la întocmirea şi depunerea
documentaţiei necesare înscrierii în Programul de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional pe anul 2021.
Art. 4. Secretarul general al judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, instituțiilor publice
nominalizate, autorităților publice și persoanelor interesate, precum și
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr.179
Buzău, 16.09.2021

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
Nr.______/_________

Date de
identificare
Număr
înmatriculare
Categoria
Marca şi modelul
Număr identificare
Anul fabricaţiei
Data înmatriculării
Număr omologare
Serie motor
Culoare

AUTOTURISM
DACIA
BZ 02 MJB
Autoturism
ARO 244 TD
UU3APOND441236075
2004

20.05.2004
ADAR1E0011T0BX5
2L5281023
ALBASTRU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 14324/15.09.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării
în anul 2021 a Muzeului Județean Buzău în cadrul
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. „s” din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul
de Mediu se asigură şi derularea/finanţarea Programului de stimulare a înnoirii
Parcului auto național.
Procedura de achiziţionare a autoturismelor se va întocmi conform
Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto
Naţional aprobat prin Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 324/2020, cu
modificările şi completările ulterioare și în conformitate cu art. 5 alin. (8) din
Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Mijlocul fix cu numărul de înmatriculare BZ 02 MJB îndeplinește condiţiile
legale de scoatere din funcţiune şi casare atât din punct de vedere al
kilometrilor rulaţi, cât şi a stării tehnice – uzura foarte mare. Deplasarea cu
acest autoturism nu prezintă siguranţă pentru pasageri şi pentru traficul rutier.
Proiectul de hotărâre a fost inițiat în considerarea faptului că Muzeul
Județean Buzău se află sub autoritatea Consiliului Județean Buzău.
Vă propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către
iniţiator.

PREŞEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 14325/15.09.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării
în anul 2021 a Muzeului Județean Buzău în cadrul
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Analizând proiectul de hotărâre inițiat, se constată că au fost respectate
prevederile:
- Legii nr. 15/08.03.2021, a bugetului de stat pe anul 2021;
- Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 324/2020 privind
aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului
auto național 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare.
Mijlocul fix „ARO 244 TOYOTA DIESEL”, cu număr de înmatriculare „BZ
02 MJB”, îndeplinește condițiile legale de scoatere din funcțiune și casare atât
din punct de vedere al kilometrilor rulați, cât și al stării tehnice – uzură foarte
mare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, susținem adoptarea proiectului
de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
LIVIU - MIHAIL CIOLAN

