PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT
LEGE

privind Programul "UN AUTOTURISM PENTRU FIECARE FAMILIE"
Senatul adoptă prezentul proiect de lege
Programul "UN AUTOTURISM PENTRU FIECARE FAMILIE"
Art.1: (1) Se aprobă Programul "UN AUTOTURISM PENTRU FIECARE
FĂMILIE", denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are
ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice care au în întreţinererngrijire 3
sau mai mulţi copii la achiziţia unui autoturism nou, prin acordarea unei finanjări
nerambursabile de stat, începând cu data de 1 julie 2020.
(2) Finanţarea Programului se realizează în limita fondurilor
prevăzute cu această destinaţie prin bugetul de stat, aprobat conform legii.
Art.2: În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) autoturism nou - se înţelege autovehiculul - bun nou defmit
conform prevederilor art.3 pct.2 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind
transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, produs în spajiul
intracomunitar sau provenit din import, care îndeplineşte eel puţin cerinţele
minime ale standardului EURO 5, achiziţionat de la persoane juridice care au ca
object de actjvitate vânzarea autovehiculelor;
b) Autoritate - Guvernul;
c) beneficiar - persoana fizică care depune dosar de finanţare şi cu
care Autoritatea încheie contract de finanţare în urma îndeplinirii cumulative a
următoarelor condijii:
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1. cetălean roman, Cu domiciliul in România, care la data
solicitării finanlării nerambursabile are în întrelinerelîngrijire 3 sau mai multi
copii;
2. nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general
consolidat;
3. nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare;
4. îşi asumă prin cererea şi contractul de finanţare
nerambursabilă să achite valoarea contribuţiei proprii, reprezentând diferenţa de
până la prelul de vânzare a autovehiculului cumpărat.
d) cerere de finanţare nerambursabilă - document completat şi depus
în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării de
la bugetul de stat;
e) cerere de tragere - solicitarea beneficiarului adresată în scris
Autorităţii, în baza căreia se face decontarea;
f) cheltuieli eligibile - in valoare maximă de 35.000 lei din
cheltuielile efectuate de către beneficiar, după semnarea contractului de finanlare
nerambursabilă, pentru achizijia unui autovehicul EUROS sau EUR06 de minim 7
locuri, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, prin virament bancar către persoane
juridice care au ca object de activitate vânzarea autovehiculelor, decontate din
bugetul de stat, Cu condilia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de
eligibilitate;
g) contribuţie proprie - cheltujelile efectuate de către beneficiar, după
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, pentru achjziţia unui
autovehicul EUROS sau EUR06 de minim 7 locuri, inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, prin virament bancar către persoane juridice care au ca obiect de
activitate vânzarea autovehiculelor, suslinută de către beneficiar din surse
financiare proprii;
h) dosar de decontare - cererea de tragere definită la lit.e), însoţită în
mod obligatoriu de documentele justificative emise de către persoane juridice care
au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor;
i) dosar de finanţare - cererea de finanţare nerambursabilă defmită la
lit.d), însoţită de documentajia care trebuie depusă de către solicitant în vederea
analizării şi aprobării finanţării de către Autoritate;
j) finantare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară,
caracterizată prin decontarea de către Autoritate a sumei de maxim 35.000 de lei
din valoarea preţului de vânzare-cumpărare a autovehiculului achitat de către
beneficiar pentru achjziţionarea autovehiculului;
k) solicitant - persoana fizică care depune dosarul de finanţare.
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Art.3: Cuantumul finanţării poate fi o sumă fi de maxim 35.000 de lei.
Art.4: În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Guvernul împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va emite Ordinul cu
Ghidul de fmanţare a Programului din prezenta lege.
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Acest project de lege se consideră adoptat de Senat în forma ini(ială, în
condiţiile artjcolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constjtuţia României,
republicată.
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