
 
 

PROIECT                                      

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
  
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea participării în anul 2022 a Unității 
Administrativ Teritoriale - Județul Buzău în cadrul 

Programului de stimulare a înnoirii  
Parcului auto naţional 2020-2024 

 
 

 
Consiliului Judeţean Buzău, 

Având în vedere: 
 

— referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 2826/14.02.2022; 

— raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 2827/14.02.2022; 
— avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat 

pe proiectul de hotărâre; 

— referatul nr. 2536/14.02.2022 al Comisiei pentru elaborarea și 

efectuarea operațiunii de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, 
repectiv declasare și casare a unor bunuri din patrimoniul 

Consiliului Județean Buzău și al unităților subordonate, constituită 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr.  
262/2021 și modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Buzău nr. 3/2022 privind aprobarea scoaterii din 

funcțiune/folosință, casarea mijlocului fix „DACIA LOGAN R90 
LAUREATE”, aflat în patrimoniul Consiliului Județean Buzău și 

folosința gratuită a Inspectoratului Județean pentru Situații de 

Urgență „Neron Lupașcu” Buzău; 
— Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 

43/14.02.2022 privind scoaterea din funcțiune, respectiv casarea 

mijlocului fix „DACIA LOGAN R90 LAUREATE”, aflat în patrimoniul 

Consiliului Județean Buzău și folosința gratuită a Inspectoratului 

Județean pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău în 

vederea achiziționării unui autoturism în cadrul Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024; 
 

 

 



 

 

— prevederile art. 13 precum și ale Anexei nr. 2 (Capitolul 61.02 – 
Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Buzău – 

cheltuieli de capital) la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 

7/2022 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe 

anul 2022; 

— Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 180 din 2 

februarie 2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului 
mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea 

Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului 

auto naţional 2020-2024; 
— 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 propunerea Comisiei pentru elaborarea și 
efectuarea operațiunii de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, 

repectiv declasare și casare a unor bunuri din patrimoniul Consiliului 

Județean Buzău și al unităților subordonate, respectiv casarea mijlocului 

fix „DACIA LOGAN R90 LAUREATE”, aflat în patrimoniul Consiliului 
Județean Buzău și folosința gratuită a Inspectoratului Județean pentru 

Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău.  

           
(2) Datele de identificare ale mijlocului fix menţionat la alin.1 

sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.(1) Se aprobă participarea Unității Administrativ Teritoriale -

Județul Buzău la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

2020-2024, în vederea achiziționării unui autoturism nou, în locul celui 
menționat la art. (1).  

           

          (2) Diferenţa dintre prima de casare, în cuantum de 6.000 lei 

și valoarea integrală a prețului de achiziție a noului autovehicul se asigură 

din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2022, Capitolul 61.02, Titlul 

71 pentru Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Neron 

Lupașcu” Buzău. 
  

 

 



 

 

Art.3. Direcția Economică va proceda la întocmirea şi depunerea 
documentaţiei necesare înscrierii în Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional 2020-2024. 

  

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

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău 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. 54 
BUZĂU, 14 FEBRUARIE 2022 



 
 

Anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău  
nr.___ din _________ 

 

 

 
 
 

 

Date de 

identificare 

 

AUTOTURISM  

Număr 
înmatriculare 

BZ 15 WRA 

Categoria Autoturism 

Marca şi modelul DACIA SD KSD0F 
LOGAN R90 LAUREATE 

Număr identificare UU1KSD0F539895175 

Anul fabricaţiei 2008 

Data înmatriculării 12.06.2008 

Număr omologare ACDA1G1811U96E4 

Serie motor UD24353 

Culoare ALBASTRU MET 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 

  NR. 2826/14.02.2022 
 

 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în 

anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale - Județul 
Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional 2020-2024 

 
 

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

Apelor și Pădurilor nr. 180/2022, Fondul pentru mediu asigură finanțarea 

nerambursabilă, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea 

autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în schimbul predării spre casare a 

autovehiculelor uzate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional 2020-2024. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2009 exclude din 

restricțiile cu privire la achizițiile publice la nivelul autorităților și instituțiilor 

publice achiziționarea de autoturisme în cadrul “Programului de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024”. 

Procedura de achiziţionare a acestui autoturism nou se va întocmi 

conform Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului 

auto naţional 2020-2024 aprobat prin Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor nr. 180/2022, 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 15 WRA îndeplinește 

condiţiile legale de scoatere din funcţiune şi casare atât din punct de 

vedere al kilometrilor rulaţi, cât şi a stării tehnice – uzură foarte mare. 

Deplasarea cu acest autoturism nu prezintă siguranţă pentru pasageri şi 

pentru traficul rutier. 

Vă propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de 

către iniţiator. 

 

PREŞEDINTE, 

 

PETRE-EMANOIL NEAGU 



CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU 
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 

      Nr.   2827/14.02.2022 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în 
anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale - Județul 

Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional 2020-2024 

 
Potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliile județene sunt obligate să 
asigure buna funcționare a compartimentelor de protecție civilă din 

subordinea Inspectoratelor pentru Situații de Urgență precum și fondurile 

necesare desfășurării activității specifice. 
În acest sens, Consiliul Județean Buzău a transmis spre folosință 

gratuită un autoturism, aflat în patrimoniul Unităţii Administrativ-

Teritoriale - Judeţul Buzău, pentru buna funcționare a Inspectoratului 
Județean pentru Situații de Urgență Buzău. 

Având în vedere că deplasarea cu acest autoturism nu mai prezintă 
siguranţă pentru pasageri şi pentru traficul rutier și îndeplinește condiţiile 

legale de scoatere din funcţiune şi de casare, atât din punct de vedere al 
kilometrilor rulaţi, cât şi a stării tehnice necorespunzătoare (uzură foarte 

mare) s-a aprobat, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău 
nr. ___/_______, scoaterea din funcțiune/folosință și casarea mijlocului 

fix „DACIA LOGAN R90 LAUREATE” cu numărul de înmatriculare BZ 15 
WRA. 

În această situație se impune achiziționarea unui autoturism nou 
pentru a fi dat în folosință gratuită Inspectoratului Județean pentru Situații 
de Urgență Buzău.  

Potrivit art. 24 alin. 1 din OUG nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire 

la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare, autorităţilor şi 

instituţiilor publice locale li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing 

sau închirierea de autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) 
al art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind 

transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exceptate fiind doar 

structurile nou-înfiinţate şi numai în primul an de funcţionare, achiziţiile 
pentru realizarea proiectelor finanţate din împrumuturi, fonduri externe 

nerambursabile, donaţii şi sponsorizări şi autoturismele cumpărate în 

cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, susținem adoptarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
ec. Liviu-Mihail  CIOLAN 


