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EXPANERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrhre privind aprobarea participdrii Muzeului Agriculturii Slobozia Ia

"Programul de stimulare uinnoirii Parcului auto na{ionul"

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomi{a se propune
aprobarea participdrii Muzeului Agriculturii Slobozia la ,,Programul de stimulare a innoirii
Parcului auto national ".

Prin Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, a fost aprobat ,,Programul de stimulare a innoirii
parcului auto na{ional". Conform Ghidului de finanlare aprobat prin Ordinul Ministrului
Mediului, Apelor qi Pddurilor nr. 609/2015, este eligibild a participa tn cadrul acestui
Program nalional Si orice institulie publicd, sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor
de eligibilitate generale qi specifice.

Pentru anul 2015, cuantumul primei de casare aferent autovehiculului uzat este de
6.500 lei, diferen{a pdnd la valoarea de achizi{ie a unui autovehicul nou fiind asiguratd din
bugetul Muzeului Agriculturii Slobozia, conform sumelor alocate cu aceastd destinalie.

Avdnd tn vedere cd, in prezent, in parcul auto al Muzeului Agriculturii Slobozia se
gdseEte un autovehicul uzat, amortizat integral, prin proiectul de hotdrdre se propune
innoirea parcului auto prin achizilionarea unui autoturism nou, necesard pentru buna
funclionare a instituliei menlionate anterior.

Potrivit Ghidului de finanlare aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor qi
Pddurilor nr. 609/2015, hotdrdrea autoritd[ii deliberative privind participarea instituliei
publice la ,,Programul de stimulare a tnnoirii parcului auto nalional" trebuie sd conlind o
serie de elementele obligatorii, care au tn vedere acordul privitor la casarea autovehiculelor
Ltzate, datele de identificare ale acestora, valoarea finanldrii solicitate (prima de casare),
achizilionarea unui autovehicul nou prin Program qi modalitatea de asigurare a sumei
reprezentdnd diferen[a pdnd la valoarea de achizilie a acestuia.

Constatdnd cd sunt indeplinite condiliile de legalitate Si oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomila adoptarea hotdrdrii in forma Si con{inutul prezentate in
proiect.
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