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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind aprobarea participArli Muzeului Judetean Ialomita la "Progrannil de stimulare a innoirii 

Parcului auto national 2020-2024" 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. /5 -606— 	-Sdin 4.0•ZtFe2a1  Presedintelui Consiliului Jude ţ ean 

lalomita, 
- Adresa nr. 911 din 23.05.2022 a Muzeului Judetean talomi ţ a inregistrat ă  sub nr. 13510/2022- 

Qdin 23.05.2022; 
Examină nd: 
- Rap ortul de specialitate nr.  tsvo 	_ 	in  • .41a1Directiei Achizi ţ ii ş i Patrimoniu; i 	a .  goG 	• 
- Avizul in%  	din 	 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

obligatii si incompatibilit ă ti; 
- Avizul nr. 	 - 	din 	al Comisiei economico-financiar ă  ş i agricultură ; 
In conformitate Cu: 
- prevederile Ordonantei de Urge*. a Guvernului nr. 19672005 privind Fondul pentru Mediu, cu 

tnodific ă rile ş j complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 324 12020 pentru aprobarea Ghidului de finan ţ are a "Programului de 

stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024", cu modific ă rile aduse prin Ordinul nr. 18072022; 
- prevederile Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 16 din 10.02.2022 privind aprobarea 

bugetului general al jude ţ ului lalomita, pe anul 2022, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
prevederile Legii nr. 273 72006 privind finanţ ele publice locale, cu modific ă rile si complet ă rile 

ulterioare; 
prevederile Hot ă ră rii Guvernului tn.. 213972004 pentru aprobarea catalogului privind 

clasificarea ş i duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 173 aim. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 

În temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019privind 
Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

110TĂ RASTE: 

Art.!  Sc aprob ă  participarea Muzeului Jude ţ ean Ialomita la „Programul de stimulare a innoirii 
Parcului auto national 2020-2024". 

Art.2 Sc aprob ă  casarea unui autovehicul uzat din parcul auto propriu al Muzeului Jude ţ ean 
Ialomiţ a, cu datele de identificare prev ă zute in anexa care face parte integrant ă  din prezenta hot ă rare. 
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Art.3 Sc aprob ă  achizitionarea de c ă tre Muzeul Judetean Ialomita a unui autovehicul nou prin 
„Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024". 

Art.4 (1) Valoarea fmant ă rii solicitate este de 7.500 lei, reprezentand prima de casare 
corespunz ă toare autovehiculului uzat. 

(2) Diferenta pdn ă  la valo area de achizitie a autovehiculului nou se asigur ă  din sumele alocate 
prin bugetul propriu al judetului Ialomita, pe anul 2022. 

Art.5 Prezenta hot ă rdre devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.6 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hot ă rdre se va comunica, 
spre ducere la indeplinire, Muzeului Judetean Ialomita ş i directidlor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Judetean Ialomiţ a, urrnand a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Judetean Ia 

PRESEDINTE, 	 Aviz at, 
MARIAN PAUL 
	

Secretarul General al Judetulul Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 
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Anexd 

Nr. 
cit 

Ca tegoria Marca ş i 
modelul 

Nr. de 
inmatriculare 

Nr. de identificare Anul 
fabricaţ iei 

Anul 
dobindirii 

Nr. 
certificatului 
de 
Mmatriculare 

Nr. 
inventar 

1. AUTOTURISM RENAULT 
KANGOO 

IL 03 DAM VF1KC0JCF28426243 2003 2003 100127740L 2 
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Nr. 	5-   din  / 0 f .2022  

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea particip ă rii Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a la "Programul de stimulare a 

innoirii Pareului auto national 2020-2024" 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea particip ă rii Muzeului 
Judetean ialomi ţ a la "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024". 

Prin Ordinul Ministerului Medi -ului nr. 324/2020 a fost aprobat Ghidul de finanţ are a 
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 ş i modificat prin Ordinal nr. 
180/2022 conform aruia este eligibilă  a participa in cadrul acestui Program national  ş i  ()rice 
institutie public ă , sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate. in acest sens, este 
necesar ă  depunerea unui dosar de acceptare ce trebuie s ă  cuprindă  printre altele ş i formularul cererii 
de finan ţ are prev ă zut in anexa nr. 6 la Ghidul de finantare. Cererea de finan ţ are are la baz ă  hotă rarea 
privind participarea la program din care să  rezulte asigurarea contribu ţ iei proprii necesare 
achizi ţ ionă rii autovehiculului nou. 

Conform adresei nr. 794 din 09.05.2022, Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a a solicitat Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a aprobarea cas ă rii unui autoturism cu un grad avansat de uzură ,  cc face imposibilă  
utilizarea lui. 

Muzeul Judetean Ialornita a revenit cu adresa nr. 911 din 23.05.2022 in vederea valorific ă rii 
autoturismului uzat in eadrul "Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 - 
2024" ş i indeplinirii procedurii prev ă zute de Gidul de finantare a Programului. 

În anexa la proiectul de hotă rare sunt detaliate elementele de identificare ale autoturismului 
propus spre casare. 

Prin proiectul de hotă rare se propune innoirea parcului auto prin achizi ţ ionarea unui nou 
autoturism, ell 5 locuri, necesar atat deplas ă rilor pe teren a personalului specializat ( arheologi, 
muzeografi), at ş i pentru rezolvarea problemelor privind asigurarea fune ţ ionă rii institu ţ iei. 

Pentru anul 2022, cuantumul primei de casare aferent autovehiculului uzat este de 7.500 lei, 
difeten ţ a pAnă  la valoarea de achizi ţ ie a unui autovehicul nou  fund  asigurat ă  din bugetul Muzeului 
Judetean lalomiţ a, conform sumelor alocate  cu  aceast ă  destinaţ ie de la bugetul Jude ţ ului Ialomita. 

Constatand c ă  sunt intrunite condi ţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean lalomi ţ a adoptarea hot ă rarii in forma si conţ inutul prezentate in proieet. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redactat 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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DIRECŢ IA ACHIZITII Ş I PATRIMONIU 

RAP ORT 
la proiectul de hot ă rare privind aprobarea particip ă rii Muzeului Judetean 

Ialomita la "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024" 

Prin proiectul de hot ă rare initiat de Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita 
se propune aprobarea particip ă rii Muzeului Judetean Ialomita la "Programul de 
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024". 

Prin adresa nr. 11927/2022-C din 09.05.2022, Muzeul Judetean Ialomita a 
solicitat demararea procedurilor legale in vederea particip ă rii la "Programul de 
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024", prin casarea unui autovehicul 
uzat ş i achizitionarea altuia nou, necesar pentru deplas ă ri pe teren a personalului 
specializat cat ş i pentru rezolvarea altar probleme, in vederea asigur ă rii banei 
function ă ri a institutiei. 

In conformitate cu prevederile Ghidului de finantare a Programului de 
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Mediului, Apelor ş i Pă durilor nr. 324/2020, pot participa la acest 
program ş i institutiile publice, CU indeplinirea cumulativ ă  a eriteriilor 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  hotă rarea privind 
participarea la program din care s ă  rezulte asigurarea contributiei proprii necesare 
achizitionă rii autovehiculului nou. 



Valoarea unui tichet valoric (prima de casare) este de 7.500 lei pentru fiecare 
autovehicul uzat acceptat in Program. 

Apreciind c ă  sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i de oport-unitate, 
propunem Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă rarii in. forma ş i continutul 
prezentate in project. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



' 	 Muzeul 

judetean 

lalom4a 
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CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A 

Prin adresa nr. 794/ 09.05.2022, am solicitat aprobarea pentru casarea unui 
autoturism RENAULT KANGOO, IL-03-DAM, care nu mai este necesar 
Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a in starea lui actuald din urmdtoarele motive: 

conform Hot ă rdrii nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind 
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, are 
durata normald de functionare expirat ă ; 
grad avansat de uzurd; 
din cauza gradului avansat de uzur ă , nu mai poate primi altd destina ţ ie ş i 
nu mai poate fi readus la parametrii corespunzdtori. 

Având in vedere adresa Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 12873/2022-
0/17,05.2022, prin care se aprob ă  casarea acestui mijloc de transport aflat in 
patrimoniul institu ţ iei noastre, acesta poate fî valorificat superior in cadrul 
„Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024" RABLA. 

Ordinul nr. 180/ 2 februarie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finantare a 
„Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024", Anexa 6 la 
ghid, prevede ea cererea de finantare s ă  aib ă  la bază  hotă rdrea emisd de Consiliul 
Judetean Ialomita privind participarea la program. 

De asemenea, hot ă rdrea trebuie sa con ţ ină  acordul cu privire la scoaterea din 
functiune/ casarea autorismului uzat, achizitionarea unui autovellicul nou prin 
programul mentionat i acordul privind asigurarea contribu ţ iei proprii. 



În bugetul Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a pe anul 2022, la Sec ţ iunea de 
Dezvoltare, cheltuieli de capital, este prev ă zut ă  suma de 90  mu i lei pentru 
achizi ţ ionarea unui autoturism Cu  5 locuri necesar atdt pentru deplas ă rile pe teren a 
personalului specializat, cat ş i pentru rezolvarea altor probleme, in vederea 
asigură ril bunei func ţ ion ă ri a instituţ iei. 

Avand in vedere cele expuse anterior, vă  rug ă m să  ne sprijini ţ i prin 
aprobarea particip ă rii la Program in cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Ataşă m al ă turat Anexa I. 

Cu stimă , 

Manager, 
Florin Vlad 

$ef servic u, 
Ec. Tudo ta Ţ aporea 

 

Consilier juridic, 
Stere Simona 
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