
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 119 

din 28 iunie 2017 

privind: participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional 2017 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5314/20.06.2017 

 Consiliul Judeţean Galaţi: 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 
de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2017 privind 
aprobarea bugetului local al Județului Galați pe anul 2017; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile 
de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 661/24.04.2017 
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2017 - 2019; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) şi ale art. 123 alin. 
(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă participarea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, la 
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017. 

Art.2. Se aprobă achiziţionarea a trei autovehicule noi, prin Programul de stimulare 
a înnoirii Parcului auto naţional 2017, în schimbul celor trei autovehicule uzate aflate în 
domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, cuprinse 
în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare 
corespunzătoare numărului de autovehicule uzate, este de 19.500 lei. 

(2) Diferenţa până la valoarea de achiziţie a noilor autovehicule se asigură din 
bugetul local al Judeţului Galaţi pe anul 2017. 

Art.4. Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi va răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

COSTEL FOTEA 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului                                                                                                         

                  Paul  Puşcaş                               Director executiv/Constantin Cristea 
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Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă, 
marca şi modelul 

Numărul de 
înmatriculare 

Numărul de identificare Anul primei 
înmatriculări în 

România 

Anul 
fabricaţiei 

Numărul şi seria 
certificatului de 
înmatriculare 

UAT unde este 
înregistrat fiscal 

autovehiculul uzat 

1. 

Autoutilitară N1 BB 
furgon, FORD 

ECEVCS/ELGNO3 
TRANSIT 

GL-15-CJG WFOEXXGBVETE90324 1996 1996 
G00246793L / 

010539784 
Municipiul Galaţi 

2. 
Autoturism DAEWOO 

JF696 / NUBIRA II 
GL-24-CJG UU6JF69615D007583 2005 2005 

G00148508L / 
005411088 

Municipiul Galaţi 

3. 
Autoturism DAEWOO 

JF696 / NUBIRA 
GL-25-CJG UU6JF69614D005709 2004 2004 

G00135279L / 
004325762 

Municipiul Galaţi 


