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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 7692 din 29.08.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresa nr. 12181 din 03.08.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Raportul nr. 7693 din 29.08.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;     
 -Raportul nr. 8409 din 20.09.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 -Raportul nr. 8400 din 20.09.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură, 
 În conformitate cu: 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.954/2016 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.14/27.01.2016 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016, cu modificările și 
completările ulterioare;; 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
       - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- prevederile art.9 alin.(5) lit.a) din Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 52/29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”. 

 
Art.2 Se aprobă casarea unui număr de două autovehicule uzate din parcul auto 

propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cu datele 
de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
 Art.3 Se aprobă achiziţionarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa a două autovehicule noi prin „Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional”. 
 
 Art.4(1) Valoarea finanţării solicitate este de 13.000 lei, reprezentând prima de 
casare corespunzătoare a două autovehicule uzate. 
 (2) Diferenţa până la valoarea de achiziţie a autovehiculelor noi se asigură din 
sumele alocate prin bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016. 
 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

  Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa şi direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  
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