
 

HOTĂRÂREA Nr. 102 

din 28 aprilie 2022 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 198/27.08.2021 privind 
participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020 - 2024 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4411/07.04.2022 

 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 198/27.08.2021 privind 
participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
2020 - 2024; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38/08.02.2022 privind 
aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 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, apelor și pădurilor nr. 
324/27.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului auto național 2020 - 2024, 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.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 198 din 27 august 2021 
privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020 – 2024, astfel: 
 Alin. (2) al art. 3 va avea următorul conținut: „Diferenţa până la valoarea de achiziţie 
a noilor autovehicule se asigură din bugetul local al Judeţului Galaţi pe anul 2022”. 

 

P R E Ş E D I N T E , 
 

COSTEL FOTEA 
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