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H O T Ă R Â R E  
pentru aprobarea participării Județului Ialomiţa 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” 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 15926/2021 - J din 02.07.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 16014/2021 - B din 05.07.2021 al Direcţiei Achiziții și 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 16973/2021 - Z din 14.07.2021 al Comisiei economico-financiară, 
protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative 
de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice; 

- prevederile Ordinului nr. 323/2020 pentru aprobarea 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; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se aprobă participarea Județului Ialomiţa 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”.  
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 Art.2 Se aprobă achiziţionarea de către Județul Ialomiţa a unui autovehicul hibrid 
nou prin „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”. 
 
 Art.3(1) Valoarea finanţării solicitate este de maximum 20.000 lei. 
 (2) Diferenţa până la valoarea de achiziţie a autovehiculului hibrid nou se asigură 
din sumele alocate prin bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2021. 
 
 Art.4 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomiţa să semneze 
toate documentele solicitate prin Ghidul 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”.    
 
           Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Achiziții și Patrimoniu și Direcției Buget 
Finanțe și, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie adusă la 
cunoștință publică prin publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea 
”Monitorul Oficial al Judeţului”. 
 
 

 

             PREŞEDINTE,  
                                                       Contrasemnează pentru legalitate, 

                      MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               ADRIAN ROBERT IONESCU    
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