
ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAne
pentru modificarea art. 1 din Hotir6rea consiliului
Judelean Buziu nr. L24l2OL7 privind aprobarea

participdrii in anul 2oL7 a Direcliei Generale de Asisten!5
SocialS 9i Proteclia Copilului Buzdu in cadrul programutui

de stimulare a innoirii Parcului auto na[ional

Consiliului Judetean Buzdu,
Av6nd in vedere:

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu nr.
1009 L/t9.07 .20L7 ;
raportul Direcfiei economice inregistrat sub nr. 10092/L9.07.2017;
avizul de legalitate al Secretarului judetului Buzbu dat pe proiectul de
hotd16re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hot616re;
referatul nr. 7026/L9.05.20L7 al Comisiei pentru elaborarea
propunerilor gi efectuarea operatiunii de scoatere din funcliune a
mijloacelor fixe gi de declasare gi casare a unor bunuri materiale,
constituit5 prin Dispozi[ia Pregedintelui Consiliului Judelean
BuzEu nr. 434/20L5 9i actualizat5 prin Dispozilia Pregedintelui
Consiliului Judetean BuzEu nr. L23/2016;
dispozilia Pregedintelui Consiliului Judefean BuzEu nr. 325/ L9.05. 20L7
privind scoaterea din funcliune, respectiv casarea mijloacelor fixe
,,Dacia 1307" aflate in patrimoniul Direcliei Generale de Asisten!5
SocialS 9i Protecfia Copilului BuzEu in vederea achiziliondrii unor
autoturisme in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto
naf iona l;
prevederile Hotbrdrii Consiliului Judelean Buz5u nr. 73120t7 pentru
aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pentru anul 20L7 al
Directiei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului BuzEu;
prevederile Hot516rii Consiliului Judefean BuzEu nr. L24/2017 privind
aprobarea participErii in anul 20L7 a Direcliei Generale de Asisten!fi
SocialS si Proteclia Copilului BuzEu in cadrul Programului de stimulare
a Tnnoirii Parcului auto national;
prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 34/2009 cu privire
la rectificarea bugetar5 pe anul 2009 gi reglementarea unor m5suri
financiar-fiscale, cu modificbrile 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 ser5 in transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante gi eficiente din
punct de vedere energetic, 20t7 - 2079;



prevederile Ordonantei 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 m i n istrativ-teritoria le,
tn temeiul art. 91, alin. (1), lit. "f' gi art. 97 din Legea nr. 2tslzool

a administratiei publice locale, republicatS, cu modificdrile gi complet5rile
ulterioare,

HOTARAgTE:

Art.I. Art. 1 din Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu nr. t24/2017
se modificE gi va avea urmEtorul cuprins:

,,Art. 1 Se aprobd propunerile Comisiei pentru elaborarea propunerilor
9i efectuarea operatiunii de scoatere din funcliune/folosin!5 respectiv
casarea mijloacelor fixe "DACIA L307'cu numerele de Tnmatriculare BZ 05
LAP 9i BZ 05 PCL, aflate Tn patrimoniul Direcfiei Generale de Asisten!fi
SocialS 9i Protecfia Copilului Buzdu 9i folosinla gratuitb a S.M.R.T.F. BuzEu,
respectiv folosin[a gratuit5 a Complexul de Servicii Comunitare Rm. SErat;

(2) Datele de identificare ale autoturismelor mentionate la alin.
1 sunt prev5zute in Anexa care face parte integrant5 din prezenta
hot5 16 re. "

Art.II. Anexa Ia Hot516rea Consiliului Judefean BuzEu nr. 124/20L7
se inlocuiegte cu anexa la prezenta hot516re.

Art.III. Secretarul judetului Buz5u va asigura comunicarea hot5rdrii
autorit5tilor gi institutiilor interesate precum 9i publicarea pe site-ul
autoritSlii publice jude[ene.

DINTE,

IL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
CRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RE NTIU GAVRILA
\_

&,-r,Nr. 185

BUZAU , 27 rULrE 2OL7

Hotirirea a fost adoptatd cu 32 voturi ,,p€htru", - voturi
,,impotrivd", - abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenli.



Anexa Ia Hotir6rea
Consiliului Judetean BuzHu

nr. 185 din 27.O7.2Ot7

Date de
identificare

AUTOTURISM DACIA AUTOTURISM DACIA

NumEr inmatriculare BZ 05 LAP BZ 05 PCL

Categoria AutoutilitarE AutoutilitarS

Marca gi modelul DACIA 1307 AAOO2C
D/E3-F

DACIA L3O7
DLFTLTIDOUBLE CAB
1.9D, AA002C D/E3-F

NumEr identificare UU 1D1F7175A4BL2OL UU1D1F764487775

Anul fabricatiei 2005 2005

Data inmatriculSrii 25.08.2005 30.11.2005

NumEr omologare FADA2T1111T4AE3 FBDABW131114E3

Serie motor u460270 uA74557

Culoare ALB ALB



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

NR. IOO9L/Lg.O7.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdr6re pentru modificarea art. 1 din
Hotirdrea consiliului Judelean Buziu nr. L24tzo17

privind aprobarea participdrii in anul 2oL7 a Direcliei
Generale de Asisten!5 Social5 9i proteclia Copilului BuzHu
in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto

nalional

Prin Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu nr. L24/2017 s-a aprobat
participarea Directiei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului BuzEu la
Programul de stimulare a innoirii a Parcului auto nalional in anul ZO|T cu doufi
autoturisme(Dacia 1310 CLi cu numErul de inmatriculare BZ LL DPC si Dacia L3O7
cu num5rul de inmnatriculare BZ 05 pCL).

Ulterior adopt5rii acestei hotb16ri s-a constatat c5, unul din aceste
autoturisme, respectiv Dacia 1310 CLi cu numErul de inmatriculare BZ ll DpC nu
indeplinegte condiliile pentru participarea la acest Program 9i a fost comunicat din
eroare de c5tre Direclia GeneralS de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului BuzEu.

Autoturismul care trebuia comunicat 9i care indeplinegte condiliile pentru
participare la Program este "Dacia L307'cu num5rul de inmatriculare BZ 05 LAp.

Din aceste considerente propun modificarea art. 1 din Hot516rea Consiliului
Judelean Buz5u nr. L24/2017 in sensul inlocuirii autoturismului ,,Dacia 1310CLi" cu
num5rul de inmatriculare BZ LL DPC cu ,,DACIA L3O7" cu num5rul de inmatriculare
BZ 05 LAP. ln anexa la hot5r6re vor fi trecute datele de identificare ale
autoturismului "DACIA L307" cu num5rul de inmatriculare BZ 05 LAP, in locul
autoturismului ,,Dacia 1310CLi" cu num5rul de inmatriculare BZ 11 Dpc.

Autoturismele cu numerele de inmatriculare: BZ 05 LAP 9i BZ 05 pCL
indeplinesc conditiile legale de scoatere din funcliune gi casare at6t din punct de
vedere al kilometrilor rulati, c6t 9i a st5rii tehnice - uzura foarte mare, indepliunind
astfel condiliile de eligibilitate prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto
national pentru anul 2OL7.

Proiectul de hot516re a fost iniliat in considerarea faptului cE Direcfia
GeneralS de Asisten!5 SocialS 9i Protectia Copilului Buz5u se aflS in subordinea
Consiliului Judelean BuzEu.

VE propun adoptarea proiectului de hot5r6re iniliat.

PRESEDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU

--'/UL-\-q



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Directia economici

Nr. lOOgLl L9.O7.2OL7

RAPORT
la proiectu! de hotir6re pentru modificarea art. 1 din
Hotirirea consiliului Judelean Buziu nr. L24lzo]-7

privind aprobarea participirii in anul 20 L7 a Direcliei
Generale de Asistenli sociali 9i proteclia Copilului Buz5u
in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto

nationa I

Analiz6nd proiectul de hot5r6re iniliat se constat5 cE:

- prin Hot516rea Consiliului Judefean BuzEu nr. L24/20t7 s-a aprobat
participarea Directiei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului BuzEu la
Programul de innoire a parcului auto nafional in anul 2Ot7 cu 2 autoturisme Dacia,

- autoturismele "Dacia L3O7" cu numerele de inmatriculare BZ 05 LAp qi BZ
05 PCL indeplinesc condifiile pentru participare la Programul de stimulare a innoirii
a Parcului auto nalional pentru anul 2017.

Totodat5 preciz5m cE au fost respectate prevederile:

- Ordonanlei de Urgen!5 a Guvernului nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la
rectificarea bugetarE pe anul 2009 si reglementarea unor m5suri financiar-fiscale,
cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

- Ordinului Ministerului Mediului 9i SchimbErilor Climatice nr. 66U2OL7
privind aprobarea Ghidului de finanlare a Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto nafional 2OL7-20L9, publicat in Monitorul Oficial al Rom6niei nr. 293
din 25 aprilie 20t7.

Autoturismele "DACIA L3O7" cu numerele de inmatriculare BZ 05 LAP 9i BZ
05 PCL indeplinesc condi[iile legale de scoatere din funcliune 9i casare at6t din
punct de vedere al kilometrilor rulali, c6t 9i al stSrii tehnice - uzurE foarte mare.

PrecizEm cE bugetul Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia
Copilului BuzSu pentru anul 20L7 are surs5 de finantare pentru aceste achizilii.

AvAnd in vedere cele prezentate mai sus, suslinem adoptarea proiectului de
hot5rSre in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV,

EC. LIVIU.MIHAIL CIOLAN

Cl-k'---'"-


