R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 55 din 13.05.2022
-

privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional 2020-2024, în vederea achiziţionării unui autoturism nou

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la data de 13.05.2022;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de
aprobare al acestui proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de către compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate
nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
În conformitate cu prevederile:
a) art. 15, alin. (2), art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
b) Cartei Europene a autonomiei locale, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 26/11/1997,
adoptată la Strasbourg în 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
d) art. 13, lit. ,,s” din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. 1 – 3 din Ordonaţa de Urgenţă nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casarea şi valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ – teritoriale;
f) art. 6 şi art. 27 – art. 28 din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
2020-2024, aprobat prin Ordinul nr. 934/2020 al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor;
g) art. 5 alin. (31) și alin. (8) din Ordonanța de Guvern nr. 80 din 30 august 2001privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritatile administrative publice si pentru institutiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare,;
h) Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
i) Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 din Normele de aplicare la prevederile Legii nr. 98/2016, cu toate
completările şi modificările la zi, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;
j) pct.3, lit. ,,a” din Anexa 6 din Ordinul nr.324/27.02.2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor
pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 20202024;
k) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) art. 129, alin. (2), lit. ,,a”, alin. (4), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă participarea Comunei Vama Buzăului la "Programul de stimulare a înnoirii parcului
auto național 2020-2024”, pentru achiziționarea unui autoturism nou și se aprobă casarea în acest scop a
autoturismului din dotarea Comunei Vama Buzăului, care nu mai corespunde din punct de vedere tehnic și care
îndeplinește condițiile prevăzute în Ordinul nr. 324/27.02.2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor cu
modificările și completările ulterioare, având numărul de înmatriculare BV-09-CVB, cu următoarele date de
identificare:
Nr.
crt.

Categoria de
folosință, marca și
modelul

Numărul de
înmatriculare

Numărul de omologare
RAR

1.

autoturism DACIA
LOGAN

BV-09-CVB

AADA161211UA5E3

Anul
Anul primei
fabricației înmatriculări

2006

2006

Art.2: Conform art. 6 din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
național 2020-2024, cuantumul primei de casare este de 7.500 lei, iar diferența până la acoperirea integrală a
prețului de achiziție al autoturismului nou se va face din bugetul local al Comunei Vama Buzăului.
Art.3: Se împuterniceşte Viceprimarul Comunei Vama Buzăului pentru semnarea contractului de
achiziţie al autoturismului.
Art.4: Viceprimarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului
Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu și se aduce la cunoștință
publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ștefan Viorel GAL

- 13 consilieri în funcţie;
- 10 consilieri prezenţi;
- 10 voturi ,,pentru”.

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

