
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2019 

privind: participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional 2019 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8414/24.07.2019 

 Consiliul Judeţean Galaţi: 
 Având în vedere referatul de aprobare al 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 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. 173 alin. (1) lit. c) și ale alin. (4) lit. b) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
 

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 2019. 

Art.2. Se aprobă achiziţionarea unui autovehicul nou, prin Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional 2019, în schimbul autovehiculului uzat aflat în domeniul 
privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, cuprins în Anexa 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare 
corespunzătoare autovehiculului uzat, este de 6.500 lei. 

(2) Diferenţa până la valoarea de achiziţie a noului autovehicul se asigură din 
bugetul local al Judeţului Galaţi pe anul 2019. 

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

P R E Ş E D I N T E , 
 

COSTEL FOTEA 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate                                                         Director executiv/Constantin Cristea 
 Secretarul  Judeţului                                                                              19.07.2019 

                  Ionel Coca                                                                                                                      
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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 

LAND ROVER 
GL-10-WPJ SALLPAMJ41A446731 2001 2001 

G00234969L / 
009954869 

Municipiul Galaţi 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Nr. 8414/24.07.2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Galați privind participarea 

Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2019 

 
  Parcul auto al Consiliului Judeţean Galaţi este format din autovehicule ce au 

o vechime mai mare de 8 ani, iar marea majoritate prezintă grade de uzură 
pronunțată, consumuri mari de combustibil și consumuri ridicate de ulei de motor, 
necesitând cheltuieli costisitoare cu întreținerea și exploatarea zilnică. Gradele 
ridicate de uzură ale autovehiculelor împiedică desfășurarea în bune condiții și de 
siguranță a activităților, iar folosirea lor în continuare, în starea actuală, poate 
constitui chiar pericole pentru viața celor care le utilizează pentru îndeplinirea 
atribuțiilor de serviciu. 

În bugetul local al Județului Galați pe anul 2019 a fost prevăzută suma de 
80.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în vederea înnoirii parcului 
auto. 

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 autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de 
identificare ale autovahiculului uzat, cuantumul total al primei de casare solicitate, 
precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea 
prețului de achiziționare a autovehiculului nou. 

În aceste condiții, considerăm oportună adoptarea unei hotărâri privind 
participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2019. 

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 

 
 

Director executiv / Constantin Cristea 
19.07.2019 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 8414 /24.07.2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind participarea Judeţului Galaţi la 
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2019 

 

 
Prin Referatul de aprobare, iniţiatorul – Președintele Consiliului Județean Galați, domnul 

Costel Fotea, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Galaţi la 
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2019. 

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. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului”], ale alin. (4) lit. b) [„Consiliul judeţean 
hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă 
gratuită a bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii”], şi ale art. 182 alin. 
(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ [„În exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau 
simplă, după caz”]. 

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 
 
 

 
 
 
 
             
 
 


