
 

 

 

 

 

ORAȘUL ROZNOV ÎȘI EXPRIMĂ INTENȚIA DE PARTICIPARE LA 

PROGRAMUL PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE, 

PRIN SOLICITAREA UNEI COFINANȚĂRI DIN PARTEA AFM 

PENTRU UN NUMĂR DE MAXIM 50 AUTOVEHICULE  APARȚINÂND 

PERSOANELOR FIZICE CU DOMICILIUL PE RAZA UATO ROZNOV. 

Detinatorii unui autovehicul uzat, pentru care sunt indeplinite conditiile de 
eligibilitate prezentate mai jos, sunt asteptati la sediul Primariei Orasului 

Roznov – biroul achizitii publice, de Luni pana Vineri, in intervalul orar 10.00 – 
15.00  in vederea obtinerii de informatii suplimentare legate de inscrierea in 
program. Detalii legate de program puteti primi si accesand pagina web a 

institutiei precum si prin intermediul postei electronice 
(mediu@primariaroznov.ro) sau telefonic la numarul 0233\665471 int.13. 

 
Criterii de eligibilitate a proprietarului de autovehicul uzat 

 
a)este persoană fizică cu domiciliul/reşedinţa în România;  
b)are domiciliul/reşedinţa pe raza teritorială a UAT-ului solicitant de finanţare;  
c)deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în 
evidenţele fiscale ale UAT-ului solicitant de finanţare;  
d)nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către 
bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;  
e)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri 
publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-
2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-
2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;  
f)nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.  

 

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat 
 

a)este înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT solicitant;  
b)la data participării în program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul 
fabricaţiei;  
c)are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;  
d)conţine componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi 
echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă 
acestea au fost prevăzute din fabricaţie). 

Ghid de finantare 

mailto:mediu@primariaroznov.ro
https://www.afm.ro/main/programe/casare_auto_uzate/2022/ordin_2261_casare_auto_uzate_23_august_2022.pdf

