
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2021 
 

privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 octombrie 2020 
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați la Programul 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-
2024 și asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării unui autovehicul electric 
hibrid în cadrul programului 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9290/18.08.2021 

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 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare 
urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice și al Comisiei 
de specialitate nr. 5, comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 

 Având în vedere prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 
pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din 
punct de vedere energetic, 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
909/09.06.2021 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020; 

Având în vedere prevederile Dispoziției președintelui Administrației Fondului pentru Mediu 
nr. 156/23.04.2021 privind organizarea sesiunii de înscriere a persoanelor fizice, precum și 
înscriere, în vederea acceptării, a solicitanților proprietari persoane juridice în cadrul Programului 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor 
de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020 - 2024; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b,d), alin. (5) lit. i) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se completează Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 octombrie 2020 
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați la Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 și asigurarea 
contribuției proprii necesare achiziționării unui autovehicul electric hibrid în cadrul programului, 
după cum urmează: După Art. 1 se introduce un nou articol – Art. 11, care va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 11. Se aprobă participarea în anul 2021 a Unității Administrativ-Teritoriale Județul 
Galați la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 
2020-2024, prin achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid”. 

Art.II. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 octombrie 
2020 rămân nemodificate“. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 

  

Marilena Samoilă1 ex./17.08.2021                                                                                                                                                                       Director Executiv, Camelia Epure  

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul general al Judeţului,  

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 9290 din 18.08.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 

octombrie 2020 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați la 

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 și 

asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării unui autovehicul electric hibrid în cadrul 

programului 

 
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Ghidul de finanţare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul pentru Mediu asigură finanţarea 

nerambursabilă, sub forma ecotichetului pentru achiziționarea autovehiculelor noi, pur electrice sau 

autovehicule noi electrice hibride prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere 

energetic 2020-2024.  

Achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă contribuie la 

eficientizarea parcului auto este și o dovadă a interesului Consiliului Județean Galați de a promova vehicule 

nepoluante din punct de vedere energetic.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 octombrie 2020 au fost aprobate participarea 

Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de 

vedere energetic, 2020-2024 şi alocarea sumei de 155.000 lei reprezentând diferența dintre valoarea 

integrală a prețului de achiziție a noului autovehicul electric hibrid și valoarea ecotichetului în cuantum de 

20.000 lei. 

Conform Dispoziției președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr. 156/23.04.2021 privind 

organizarea sesiunii de înscriere a persoanelor fizice, precum și înscriere, în vederea acceptării, a 

solicitanților proprietari persoane juridice în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de 

vedere energetic 2020 – 2024, a fost aprobată organizarea sesiunii de înscriere în perioada 26 aprilie 2021 

– 20 septembrie 2024. 

Procedura de achiziţionare a acestui autoturism nou electric hibrid se va întocmi conform Ghidului de 

finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 

aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de 

finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 octombrie 2020 privind aprobarea participării Unității 

Administrativ-Teritoriale Județul Galați la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 

energetic, 2020-2024 și asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării unui autovehicul electric hibrid 

în cadrul programului. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul Comisiilor 

de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 

  PREȘEDINTE, 
 COSTEL FOTEA 

 
 
Marilena Samoilă                                                                                                                                            Director Executiv, 
1 ex./17.08.2021                                                                                                                                               Camelia Epure                                                                                                                         



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     Nr. 9290/18.08.2021 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
                                                 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
226 din 29 octombrie 2020 privind aprobarea participării Unității Administrativ-
Teritoriale Județul Galați la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 și asigurarea contribuției proprii 
necesare achiziționării unui autovehicul electric hibrid în cadrul programului 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 
octombrie 2020 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați la 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic, 2020-2024 și asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării unui autovehicul 
electric hibrid în cadrul programului. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor 
nr. 909/09.06.2021, Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr. 
156/23.04.2021 şi Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Consiliul Județean Galați îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a 
județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

De asemenea potrivit prevederilor art. 173 alin. (5) lit. i) din acelaşi act normativ: “În 
exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean asigură, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes județean privind: protecția și refacerea mediului.” 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 226 din 29 octombrie 2020 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale 
Județul Galați la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct 
de vedere energetic, 2020-2024 și asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării unui 
autovehicul electric hibrid în cadrul programului, îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
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Marilena Samoilă 
1 ex./17.08.2021                                                                                                                             

                                                             Director Executiv,       
                                                           Camelia Epure 

 


