
 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  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 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate                                                            Director executiv Marin Popescu 
  Secretarul general al judeţului,                                                                 Șef serviciu Eugenia Pufu         

                  Ionel COCA                                                     04.04.2022              



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Nr. 4411/07.04.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 198/27.08.2021 privind participarea Judeţului Galaţi 

la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 198/27.08.2021 s-a aprobat 
participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
2020 – 2024. 

Potrivit Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 
324/2020, „după includerea sa în lista prevăzută la art. 18 alin. (13), solicitantul acceptat 
se înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare, cu excepţia anului 2024, când data-
limită este 25 noiembrie, la oricare dintre producătorii care au încheiat contract cu AFM. 
Nerespectarea termenului se consideră renunţare la finanţare. Excepţie face solicitantul 
acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice, 
care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, 
în condiţiile şi termenele impuse prin lege”. 

Dat fiind faptul că abia în data de 03.11.2021 Județul Galați a fost înscris în 

Listele solicitanţilor acceptaţi, derularea tuturor procedurilor privind achiziția celor două 
autovehicule a depășit sfârșitul anului iar achiziția nu a putut fi efectuată din bugetul 
anului 2021.  

În consecință, pentru valorificarea celor două prime de casare aprobate de AFM, 
cu valabilitate până în noiembrie 2024, în cuantum total  de 15.000 lei, se impune 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 198/27.08.2021 și reluarea 
procedurilor de achiziție a celor două autovehicule. 

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 

 

 

 
 

Șef serviciu,                                                                                                                                                                  Director executiv, 
Eugenia Pufu                       Marin Popescu 

04.04.2022 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4411/07.04.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 198/27.08.2021 privind participarea Judeţului Galaţi la 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 

 

Prin Referatul de aprobare, iniţiatorul – Președintele Consiliului Județean Galați, 
domnul Costel Fotea, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 198/27.08.2021 privind participarea Judeţului 
Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024. 

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 [„Instituțiile publice 
pot valorifica bunurile, fără organizare de licitații, prin schimbarea acestora cu alte bunuri 
noi de același fel, având cel puțin aceiași parametri.”], 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. 

 
 
 

 

Direcția Patrimoniu 
Director executiv  
Popescu Marin 

Direcția de Dezvoltare 
Regională 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Direcția Programe 
Director executiv, 
Epure Camelia 

 
 
 

Direcția Economie și 
Finanțe 

Director executiv, 
Stoica George 

 
 
 

                Direcția Tehnică 
Director executiv, 
Măciucă Radu 

 
 

 
Serviciul contencios şi  

probleme juridice, 
Nedelcu Georgeta–Alina 

 
 
             
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
              Vizat juridic, 
 


