
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2018 

privind: modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
58/30.03.2018 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional 2018 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4870/05.05.2018 

 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. 58/30.03.2018 privind 

participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
2018; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37/2018 privind 
aprobarea bugetului local al Județului Galați şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021; 
 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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.I. Se modifică şi se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 58/30.03.2018 cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

COSTEL FOTEA 

 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate                                                         Director executiv/Constantin Cristea 
 Secretarul  Judeţului                                                                 Dir. ex. adj./Eugenia Pufu/02.05.2018 

                  Paul  Puşcaş                                                                                                                      
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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. 
Autoturism de teren 

ARO 246 
GL-41-NUT UU3AP08D6S1220717 1995 1995 

G00175115L / 
006536976 

Municipiul Galaţi 

2. 
Autoturism DAEWOO 

VF69Z LEGANZA 
GL-17-CJG KLAVF69ZE2B335881 2003 2002 

G00400925L / 
017832014 

Municipiul Galaţi 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Nr. 4870/05.05.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Galați privind modificarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018 privind 

participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2018 

 
  Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018 s-a aprobat 

participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional 2018. 

Potrivit Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului 

auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 

661/24.04.2017, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarul beneficiază de 

o primă de casare în sumă de 6.500 lei la achiziționarea unui autovehicul nou, în 

schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat care are o vechime de cel puțin 

8 ani. Pentru întocmirea dosarului de înscriere a persoanelor juridice – unități 

administrativ teritoriale, în vederea acceptării de către Administrația Fondului de 

Mediu, acesta trebuie să cuprindă și hotărârea Consiliului Județean privind 

participarea la program, în original, hotărâre ce trebuie să conțină acordul cu privire 

la casarea autovehiculelor uzate și achiziționarea autovehiculelor noi, datele de 

identificare ale autovehiculelor uzate, cuantumul total al primei de casare solicitate, 

precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea 

prețului de achiziționare a autovehiculelor noi. 

Conform art. 16 alin. (3) din Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/24.04.2017, 

cu modificările şi completările ulterioare, „Înscrierea proprietarului persoană juridică, 

de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau a 

proprietarului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară 

activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale (la producătorul 

validat) constă în îndeplinirea următoarelor formalităţi: 

a) identificarea proprietarului în baza documentelor prezentate; 

b) verificarea includerii acestuia în lista proprietarilor acceptaţi de către 

Autoritate şi corespondenţa cu persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare şi 

cartea de identitate a autovehiculului uzat;  

c) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea 

şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate; […]”. 

Dat fiind faptul că, de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi a cărţii de 

identitate a autovehiculului uzat, având numărul de înmatriculare GL 17 CJG, au 

survenit modificări în ceea ce priveşte denumirea şi adresa sediului UAT Judeţul 



Galaţi, s-a procedat la modificarea datelor înscrise în cartea de identitate şi, implicit, 

s-a emis un nou certificat de înmatriculare. 

În consecinţă, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

58/30.03.2018 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional 2018 trebuie modificată în concordanţă cu noul 

certificat de înmatriculare al autovehiculului în cauză.  

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Faţă de cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir.ex./Constantin Cristea 
Dir.ex.adj./Pufu Eugenia/02.05.2018 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4870/05.05.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Galați privind modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018 
 

 
Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Președintele Consiliului Județean Galați, domnul 

Costel Fotea, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018. 

Potrivit Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
2017-2019, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/24.04.2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, proprietarul beneficiază de o primă de casare în sumă de 6.500 lei la 
achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat care 
are o vechime de cel puțin 8 ani. Pentru întocmirea dosarului de înscriere a persoanelor juridice – 
unități administrativ teritoriale, în vederea acceptării de către Administrația Fondului de Mediu, 
acesta trebuie să cuprindă și hotărârea Consiliului Județean privind participarea la program, în 
original, hotărâre ce trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehiculelor uzate și 
achiziționarea autovehiculelor noi, datele de identificare ale autovehiculelor uzate, cuantumul total 
al primei de casare solicitate, precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la 
acoperirea prețului de achiziționare a autovehiculelor noi. 

Conform art. 16 alin. (3) din Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/24.04.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, „Înscrierea proprietarului persoană juridică, de drept public 
ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau a proprietarului organizaţie 
profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a 
profesiei liberale (la producătorul validat) constă în îndeplinirea următoarelor formalităţi: 

a) identificarea proprietarului în baza documentelor prezentate; 
b) verificarea includerii acestuia în lista proprietarilor acceptaţi de către Autoritate şi 

corespondenţa cu persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a 
autovehiculului uzat;  

c) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi 
înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate; […]”. 

Dat fiind faptul că, de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a 
autovehiculului uzat, având numărul de înmatriculare GL 17 CJG, au survenit modificări în ceea ce 
priveşte denumirea şi adresa sediului UAT Judeţul Galaţi, s-a procedat la modificarea datelor 
înscrise în cartea de identitate şi, implicit, s-a emis un nou certificat de înmatriculare. 

În consecinţă, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018 privind 
participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018 
trebuie modificată în concordanţă cu noul certificat de înmatriculare al autovehiculului în cauză. 

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare [„Instituţiile publice pot valorifica bunurile şi prin 
schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceiaşi parametri. (2)În cazul 
prevăzut la alin. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, după caz, plata sau parte din 
plata datorată pentru bunurile noi care se achiziţionează conform prevederilor legislaţiei privind 
achiziţiile publice”], 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 [„Se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent 
de sistemul de finanţare şi de subordonare, să achiziţioneze autoturisme, aşa cum sunt definite la 
art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate 
cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 
18.000 euro inclusiv TVA”],  precum şi prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) [„Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: c) atribuţii privind gestionarea 
patrimoniului judeţului”], ale art. 91 alin. (4) lit. b) [„Consiliul judeţean hotărăşte vânzarea, 
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii”], 
ale art. 123 alin. (1) [„Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 



domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea 
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc 
cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de 
interes local sau judeţean, în condiţiile legii”] şi ale art. 97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„În exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în 
afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o 
altă majoritate”]. 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de 
legalitate. 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                           Constantin Cristea 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                       DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                                 George Stoica 
                                                                                       

 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                             Camelia Epure 

 
 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                                   ARHITECT ŞEF, 
                                                                                          Mărioara Dumitrescu     

 
 

SERVICIUL CONTENCIOS                                       ŞEF SERVICIU, 
   ŞI PROBLEME JURIDICE                                        Andrei Mişurnov 
 
 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


