
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAnr
privind aprobarea participdrii in anul 20Ll a Muzeului

judelean Buziu in cadrul Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto na[ional

Consiliului Judetean Buz5u,
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean Buz5u
nr. 1002L/78.07.20L7;

- raportul Direcliei economice inregistrat sub nr. too22/ 18.07 .2017 ;
- avizul de legalitate al Secretarului judetului Buz5u dat pe proiectul de

hot516re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude[ean Buzdu
anexate la hot5r6re;

- referatul nr. B97t/tL.07.20L7 al Comisiei pentru elaborarea
propunerilor gi efectuarea operatiunii de scoatere din functiune a
mijloacelor fixe gi de declasare gi casare a unor bunuri materiale,
constituitd prin Dispozitia Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu
nr. 434/20t5 9i actualizat5 prin Dispozitia Pregedintelui Consiliului
Judetean BuzEu nr. 123/2016;

- dispozilia Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu nr. 474/14.07.20t7
privind scoaterea din functiune, respectiv casarea mijlocului fix "Dacia
R52315 SUPER NOVA" aflate in patrimoniul Muzeului judelean Buz5u in
vederea achizitionErii unui autoturism in cadrul Programului de
stimulare a innoirii Parcului auto national;

- prevederile Ordonantei de Urgen[5 a Guvernului nr. 34/2009 cu privire
la rectificarea bugetard pe anul 2009 gi reglementarea unor m5suri
financiar-fiscale, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului gi SchimbErilor Climatice nr. 660/20t7
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante gi eficiente din punct de
vedere energetic, 20L7 - 20t9;

- prevederile Ordonan$ei Guvernului nr. tL2/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din functiune, casare gi valorificare a activelor
corporale ce alcdtuiesc domeniul public al statului gi al unitSlilor
ad min istrativ-teritoria le;



tn temeiul art. 91, alin. (1), lit. "f" gi
administratiei publice locale, republicatS,
ulterioare,

97 din Legea nr. 2L5/200t a
modific5rile gi complet5rile

a rt.
cu

vv

HOTARA$TE:

Art.1.(1) Se aprobb propunerea Comisiei pentru elaborarea propunerilor
gi efectuarea operatiunii de scoatere din functiune/folosin[5 respectiv casarea
mijlocului fix "Dacia R52315 SUPER NOVA" cu numdr de inmatriculare BZ 03
ZRJ, aflat in patrimoniul Muzeului judelean Buz5u;

(2) Datele de identificare ale autoturismului mentionat la alin. 1
sunt prev5zute in Anexa nr. 1 care face parte integrant5 din prezenta hot516re.

Art.2. (1) Se aprob5 participarea Muzeului judelean Buzdu la Programul
de stimulare a innoirii Parcului auto nalional in anul 2Ot7 in vederea
achizifionErii unui autoturism nou, in locul celui prevbzut 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 a noului autovehicul se asigurE din bugetul Muzeului judefean Buz5u
aprobat pentru anul 2017.

Art.4. Muzeul judefean Buz5u va proceda la intocmirea gi depunerea
documenta[iei necesare inscrierii in Programul de stimulare a innoirii Parcului
auto national Tn anul 20L7.

Art.5. Secretarul judetului BuzEu va asigura comunicarea hot516rii
autorit5tilor gi institu[iilor interesate.

IL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
ETARUL JUDETULUI BUZAU,

PRESEDINTE,

F)'WJ

Nr. 184
BUZAU , 27 rULrE 2OL7

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA
t
\

,

Hotdrirea a fost adoptatd cu 32 voturi -p€ntru", - voturi ,,impotrivd",
- ablineri de cei 32 consilieri judeleni prezen[i.



Anexa la Hot5r6rea
Consiliului Judetean BuzEu

nr. 184 din 27.07.20L7

Date de
identificare AUTOTURISM DACIA

NumEr
inmatriculare BZ 03 ZRJ

Cateqoria Autoturism
Marca gi modelul Dacia R52315 SUPER

NOVA
NumSr identificare uu 1R523 L51,2925920
Anul fabricatiei 2000
Data inmatriculSrii 2L.02.2001
NumEr omoloqare ABDAlU 1111T09X5
Serie motor DA026t2
Culoare 01013 DIAMANT SILBER



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

NR. 1OO21/ 19.07.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

2Ol7 a l,rluzeului judelean Buziu in cadrul Programului de
stimulare a innoirii Parcului auto nalional

Conform prevederilor art. 13 alin.(1) lit. s) din Ordonanta de Urgent5 a
Guvernului nr. 19612005, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare, din Fondul de
Mediu se asigurd gi derularea/finantarea Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto national.

Ordonanta de Urgent5 a Guvernului nr. 34/2009 exclude din restrictiile cu
privire la achizitiile publice la nivelul autorit5tilor gi institutiilor publice
achizitionarea de autoturisme in cadrul ,,Programului de stimulare a innoirii
Parcului Auto National".

Procedura de achizitionare a autoturismelor se va intocmi conform Ghidului
de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului Auto National aprobat
prin Ordinul Ministerului Mediului gi Schimbdrilor Climatice nr. 66t12017, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare 9i in conformitate cu art.5 alin. B din
Ordonanla Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorit5!ile administraliei publice si institu!iile publice, cu modificErile 9i
complet5rile u lterioa re.

Autoturismul cu numErul de inmatriculare: BZ 03 ZRJ Tndeplinegte
conditiile legale de scoatere din functiune gi casare atet din punct de vedere al
kilometrilor rulati, c6t gi a st5rii tehnice - uzurd foarte mare. Deplasarea cu acest
autoturism nu prezint5 sigurant5 pentru pasageri gi pentru traficul rutier.

Proiectul de hot5rdre a fost inifiat in considerarea faptului cE Muzeul
judelean Buz5u se aflS in subordinea Consiliului Judefean Buz5u.

VE propun adoptarea proiectului de hot5rdre initiat.

PRE9EDINTE,

la proiectul de hotir6re privind aprobarea participirii in anul

PETRE-EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Directia economicd

Nr. LOO22/ 18.07.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotd16re privind aprobarea participdrii in anul

2ol7 a ](uzeului judelean Buziu in cadrul programului de
stimulare a innoirii Parcului auto nalional

AnalizSnd proiectul de hot5r6re inifiat se constatb cE au fost respectate
prevederile:

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

2009 gi reglementarea unor mdsuri financiar-fiscale, cu modific5rile si

complet5 rile u lterioa re;

- Ordinul Ministerului Mediului gi SchimbErilor Climatice nr. 66t/20t7
privind aprobarea Ghidului de finanlare a Programului de stimulare a innoirii

Parcului auto nafional 20t7-20L9, publicat in Monitorul Oficial al Rom6niei nr.

293 din 25 aprilie 2017.

Autoturismul "Dacia R52315 SUPER NOVA" cu num5r de inmatriculare BZ

03 ZRJ indeplinegte condifiile legale de scoatere din funcliune 9i casare atet din

punct de vedere al kilometrilor rulali, c6t 9i al stdrii tehnice - uzurd foarte mare.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, suslinem adoptarea proiectului

de hot5r6re in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV,

ec. Liviu-Mihail
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