
PROIECT                                      

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  
 

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

 
 

Consiliului Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

 
— referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.2144/03.02.2022; 
— raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 2145/03.02.2022; 

— avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat 

pe proiectul de hotărâre; 
— referatul nr. ____/____________ 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 MCV” 
aflat în patrimoniul Consiliului Județean Buzău; 

— Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 179 din 2 
februarie 2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului 

mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020 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 și eficiente din punct de vedere 
energetic, 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 participarea Unității Administrativ Teritoriale -
Județul 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 în 

vederea achiziţionării unui autoturism nou, urmare casării mijlocului fix 
„DACIA LOGAN MCV”.  

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

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

Art.2. Diferenţa dintre ecotichet, în cuantum de 26.000 lei și 
valoarea integrală a prețului de achiziție a noului autovehicul se asigură 

din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2022, Capitolul 51, Titlul 

71, Alin. 71.01.02. 
  

Art.3. Direcția Economică va proceda la întocmirea şi depunerea 
documentaţiei necesare înscrierii 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 pe 

anul 2022. 
  

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.___________ 
BUZĂU, _______________2022 



Anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău  

nr.___ din _________ 

 

 
 
 
 

 

Date de 
identificare 

 

AUTOTURISM  

Număr 

înmatriculare 

BZ 10 CMJ 

Categoria Autoturism 

Marca şi modelul DACIA LOGAN MCV 

Număr identificare UU1KSD0S539895176 

Anul fabricaţiei 2008 

Data înmatriculării 12.06.2008 

Număr omologare ACDA1G1811U96E4 

Serie motor UD28796 

Culoare ALBASTRU MET 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 
   NR. 2144/03.02.2022 
 

 
 

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

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. 179/2022, Fondul pentru mediu asigură finanțarea 

nerambursabilă, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziționarea 
autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride, în 

schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate 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 hibrid cu sursă de alimentare 

externă, care generează care generează maximum 80 g CO2/km în sistem 
WLTP, contribuie la eficientizarea parcului auto este și o dovadă a 

interesului autorității publice județene de a promova vehicule nepoluante 
din punct de vedere energetic. 

Procedura de achiziţionare a acestui autoturism nou electric hibrid 
plug-in se va întocmi conform Ghidului de finanțare 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 Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor nr. 179/2022, 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 10 CMJ 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.   2145/03.02.2022  

 

 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în 
anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale - Județul 

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 

 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat, se constată că au fost 

respectate prevederile: 

-  Legii nr. 317/28.12.2021, a bugetului de stat pe anul 2022; 

- Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 179/2022  

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. 

Mijlocul fix „DACIA LOGAN MCV”, cu număr de înmatriculare „BZ 10 

CMJ”, 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, 

ec. Liviu-Mihail  CIOLAN 


