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PROIECT DE HOTXRARE NR.
privind aprobarea particip ării Directiei Generale de Asistent ă Socială si Protec ţia Copilului
Ialomita la "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024"

Consiliul Judeţean lalomiţa,
Avand in vedere:
r,
Referatul de aprobare nr.
U din 4 2- 04 al Preşedintelui Consiliului Judetean
Ialomiţa,
Adresa nr. 6251 din 23.03.2022 a Direc ţiei Generale de Asistent ă Socială i Protecţia Copilului
Ialomiţa inregistrat ă sub nr. 7777/2022-0 din 24.03.2022;
Examinand:
- Raportul de specialitate nr. q-140/218: bdin /2420a1 Direcţiei Achiziţii ş i Patrimoniu;
- Avizul nr.
din
al Comisiei juridice, de disciplin ă, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
Avizul nr.
din
al Comisiei economico-financiar ă ş i agricultură;
In conformitate Cu:
- prevederile Ordonan ţei de Urgent ă a Guvemului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, Cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 324/2020 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024;
prevederile Hot ărarii Consiliului Judeţean Ialomi ţa nr. 16 din 10.02.2022 privind aprobarea
bugetului general al judetului Ialomi ţa, pe anul 2022;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi completările
ulterio are ;
prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
rnodi fic ări le ş i comp Learn e ulterio are;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvemului nr. 57/2019privind
Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,
-

-

-

-

-

HOTXRAŞTE:
Art.! Se aprob ă participarea Direc ţiei Generale de Asisten ţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomiţa la „Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024".
Art.2 Se aprobă casarea unui autovehicul uzat din parcul auto propriu al Direc ţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului lalomiţa, cu datele de identificare prev ăzute in anexa care face
parte integrant ă din prezenta hot ărdre.
Art.3 Se aprobă achiziţionarea de c ătre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa a unui autovehicul nou prin „Programut de stimulare a innoirii Parcului auto national
2020-2024".
Cons' iul Judetean lalomIta
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Art.4 (1) Valoarea finant ării solicitate este de 7.500 lei, reprezentând prima de casare
corespunz ătoare autovehiculului uzat.
(2) Diferenta 'land la valoarea de achizitie a autovehiculului nou se asigur ă din sumele alocate
prin bugetul propriu al judetului Ialomita, pe anul 2022.
Art.5 Prezenta hot ărăre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunic ării.
Art.6 Prin grija Secretarului General al Judeţulu 1aomiţa prezenta hot ărare Sc va comunica,
spre ducere la indeplinire, Direetiei Generale de Asistent ă Socială ş i Protectia Copilului Ialomita şi
directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita, urmând a fi publicat ă pe site-ul
Consiliului Judetean Ialomita.
,

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
General
al Judetului Ialomiţa
Seeretarul
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
NR.F.

Cod FP -07-06, vers.I

Anexci

la Hotdreirea Consiliului Judetean lalomita nr.

Nr.
crt.

Categoria

Marca şi
modelui

Nr. de
inmatriculare

Nr. de identificare

Anal
fitbricaliel

Anal
doblindirii

1

AUTOUTILITARA
FURGON

RENAULT
KANGOO

IL 04 DAS

VF1KCOJCF28908004

2003

2011

Nr.
certificatului
de
intnatriculare
D-917787

din

Nr.
inventar
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea particip ăril Directiei Generale de Asistentă Socială si Protecţia
Copilului Ialomita la "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 20202024"
Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune aprobarea particip ării Directiei
Generale de Asistenţă Socială i Protec ţia Copiluluj Ialomiţa la "Programul de stimulare a
innoirii Parcului auto national 2020-2024".
Prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 324/2020 a fast aprobat Ghidul de finantare a
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024, conform c ăruia este
eligibilă a participa in cadnil acestuj Program national şi once institutie public ă, sub rezerva
indeplinirii cumulative a criteritlor de eljgibilitate. În acest sons, este necesar ă depunerea unui
dosar de acceptare ce trebuie s ă cuprindă printre altele şi formularul cererii de finamare prev ăzut
in anexa nr. 6 la Ghidul de fmantare. Cercrea de finan ţare are la baz ă hotărărea privind
participarea la program din care s ă rezulte asigurarea contribu ţiei proprii necesare achizition ării
autovehiculului nou.
Avănd in vedere c ă, in prezent, in parcul auto al Direc ţiei Generale de Asistenţă Socială
sj Protectia Copilului Ialomi ţa se regăseşte un autovehicul uzat, cu un grad avansat de uzur ă, ce
face imposibilă utilizarea lui, prin proiectul de hot ărăre se propune innoirea parcului auto prin
achizitionarea unui nou autoturism, necesar desf ăşurării in conditii de normalitate a activit ătilor
specifice institutiei in cauz ă.
Pentru anul 2022, cuantumul prjmei de casare aferent autovehieulului uzat este de 7.500
lei, diferenta p ănă la valoarea de achizi ţie a unui autovehicul nou Rind asigurat ă din bugetul
judetului, conform sumelor alocate cu aceast ă destinatie.
Constatand c ă sunt intrunite conditiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ialomita adoptarea hot ărării in forma si conţinutul prezentate in project.

PRESEDINTE,
MA
4aA
Redactat
Novac Ramona-Florentina

Conallluf Judetean lafomita
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la proiectul de hot ărdre privind aprobarea particip ării Direcţiei General ă de
Asistenţă Socială pentru Protectia Copilului Ialomi ţa la "Programul de stimulare a
innoirii Parcului auto national 2020-2024"
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Prin proiectul de hotărdre iniliat de Presedintele Consiliului Judetean Ialomita
se propune aprobarea particip ării Direcţiei Generală de Asistentă Social ă pentru
Protectia Copilului Ialomita la "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto
national 2020-2024".
Prin adresa nr. 7777/2022-0 din 21.03.2022, Direcţia General ă de Asistenţă
Socială pentru Protectia Copilului Ialomi ţa a solicitat demararea procedurilor egale
in vederea particip ării la "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national
2020-2024", prin casarea unui autovehicul uzat şi achizitionarea altuia nou, necesar
pentru deplas ări pe teren a personalului specializat (asistenti sociali, inspectori,
psihologi, juri şti, etc.) in vederea efectu ării rapoartelor i anchetelor sociale precum
si a altor acţiuni neces are bunei desfăsurări a activităţilor din cadrul
În confonnitate cu prevederile Ghidului de finantare a Programului de
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024, aprobat prin Ordinul
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 324/2020, pot participa la acest
program si institutiile publice, cu indeplinirea cumulativ ă a criteriilor de eligibilitate,
prin depunerea unui dosar de acceptare.
Parte integrant ă a dosarului de acceptare este cererea de finantare conform
modelului din Anexa nr. 6 la Ghidul de finantare a Programului de stimulare a
innoirii Parcului auto national 2020-2024, cerere cc are la baz ă hotăr'area privind
participarea la program din care s ă rezulte asigurarea contributiei proprii necesare
achizitionării autovehiculului nou.
Consl ul Juctetean lalomIta
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Valoarea unui tichet valoric (prima de casare) este de 7.500 lei pentru fiecare
autovehicul uzat acceptat in Program.
Apreciind eă sunt indeplinite eonditiile de legalitate şi de oportunitate,
propunem Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ărării in forma şi eontinutul
prezentate in proiect.
DIRECTOR EXECUTIV,
Gheor e Proca

CONSILIULJUDETEAN IALOMITA
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DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENT Ă SOCIALĂ
51 PROTECTIA COPILULUI IALOMITA

Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. lalomita, cod 920033
Tel. 0243 / 231 088 ; 0243 / 216 657; 0243/206101 Fax 0243/233407
e-mail: office@dpcialomita.ro
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
Prin adresa nr. 5866/18.03.2022 am solicitat aprobarea pentru scoaterea din
funcţiune a unei autoutilitare furgon, marca Renault Kangoo, IL-04-DAS care nu
mai este necesar ă Direcţiei in starea ei actual ă din următoarele motive:
- conform Hotărdrii nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de func ţionare a mijloacelor fixe, are durat ă normală
de funcţionare expirat ă;
- grad avansat de uzur ă a motorului;
- grad avansat de rugină a caroseriei;
- grad avansat de uzur ă (90%) şi nu mai poate primi o alt ă destinaţie prin
recondiţionare şi nu mai poate fi readus ă la parametrii corespunz ători.
Având in vedere adresa Cons iliului Jude ţean Ialomiţa nr. 7406/2022C/21.03.2022 prin care se aprob ă scoaterea din funcţiune a acestei autoutilitare
aflată in patrimoniul instituţiei noastre, aceasta poate fi valorificat ă superior in
cadrul "Programului de stimulare a innoirii parcului auto national 2020-2024"
(RABLA).
Ordinul nr.324 din 27 februarie 2020 pentru aprobarea Ghidului de finan ţare a
"Programului de stimulare a 'innoirii parcului auto national 2020-2024", prevede
condiţia ca in conţinutul dosarului de acceptare s ă fie emis ă Hotărărea Consiliului
Judeţean privind participarea la program, in original.
Consillul Judetean talomIta
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De asemenea, hotărarea trebuie s ă cantina acordul cu privire la casarea
autoutilitarei uzate, achizi ţionarea autovehiculului nou prin program şi acordul
privind asigurarea contribu ţiei proprii.
În bugetul DGASPC Ialomi ţa pe anul 2022, la SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE — cheltuieli de capital — este prev ăzută suma de 88 mu i lei pentru
achiziţionarea unui autoturism necesar pentru deplas ările pe teren a personalului
specializat (asistenţi sociali, inspectori, psihologi, jurişti, etc) in vederea efectu ării
rapoartelor şi anchetelor sociale, precum şi pentru rezolvarea altor probleme in
scopul asigurării bunei funcţiondri a instituţiei.
Având in vedere faptul c ă accesand acest program, Direc ţia beneficiaz ă de
7500 lei, vă rugăm să ne sprijiniţi prin aprobarea sa in cadnil Consiliului Jude ţean
Ialomiţa.

Cu respect şi deosebită stimă,

Director General,
Prof. Paul Marcu

Director Economic,
Ec. Lucretia Buda

Unitatea
PROCES-VERBAL
DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA 51
PROTECTIA COPILULUI
IALOMITA

DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE
A MDLOCULUI FIX
AUTOUTILITARA FURGON RENAULT KANGOO
IL 04 DAS
Num ă r
document
5440

APROBAT
pi rector
General
prof. rMarcu
Patil
Director
Economic
ec. Buda
Lucretia

Data
Ziva
14

Luna
martie

Pred ător
Anul
2022

Categoria

AUTOUTILITARA
FURGON

Numă r carte de identitate a
vehiculului

Marca ş i modelul

RENAULT KANGOO

Numă r serie motor

C373719

Num ă r de
Inmatriculare

IL 04 DAS

Kilometri parcur ş i (conform
foilor de parcurs)

348905

Numă r de inventar
Tip combustibil

2.3.2.1.4.
MOTORINA

Siguranta In exploatare

nesigur6

Num ă r de identificare VF1KCOJCF28908004
2003
Anul fabricatiei
Anul dobă ndirii
autovehiculului

2011

Semnătura

D

-

917787

I. CONSTATARILE 51 CONCLUZIILE COMISIEI

Depă sirea termenului normat de funtionare;
Grad avansat de uzur ă a motorului;
Grad avansat de rugin ă a caroseriei;
Uzură general ă ;
Autoturismul nu a mai circulat din luna decembrie 2021, deoarece nu a mai fost apt spre a fi
II. MDLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCTIUNE SAU BUN URILE MATERIALE
—
Nr.
cit.
1

Denumirea

Cod

AUTOUTILITARA
FURGON RENAULT
KANGOO IL 04 DAS

U/M

Cantitatea

Pret unitar

Valoarea

buc.

1

39.471,50

39.471,50

COMISIA
Numele ş i prenumele

functia

JIRCU MIHAELA

şef serviciu -pre şedinte

PARPALĂ MARCEL

administrator - membru

MITROI MARIAN

şofer - membru

GHEORGHE VALENTIN

şofer - membru

ANGHEL CLAUDIU

consilier juridic - secretar

Sernoă tura

Amortizarea p ă nă la scoatere
din functiune
39.471,50

