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HOTĂRÂREA NR.186
Din 18.12.2009

privind acceptarea transmiterii fără plată a două autoturisme de la Inspectoratul 
Judeţean al Poliţiei de Frontieră  Arad

     Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2009,
     Având în vedere:

- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.16137/2009
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.15824/2009
- adresa primăriei oraşului Nădlac nr.15801/26.11.2009, înregistrată la 

Inspectoratul Poliţiei de Frontieră  Arad, sub nr.1605979/26.11.2009 
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,
- prevederile art. 32 (2) din Instrucţiuni nr. 167/2009 privind scoaterea din 

funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor în unităţile M.A.I. (M.Of. 
597/31.08.2009,

- prevederile H.G. Nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare  a bunurilor aparţinând instituţiilor publice

- prevederile Art. 36 (2) lit.,,b”, (4) lit. „a” din Legea 215/2001 a administraţiei     
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină,      

     -  avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală;
În temeiul Art.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă  acceptarea transmiterii fără plată a două autoturisme de la 
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad, autoturisme necesare pentru 
desfăşurarea activităţii în cadrul primăriei oraşului Nădlac.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
           -  primarului oraşului Nădlac
           -  compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
           -  compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei 
           - Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră  Arad

              -  Instituţia Prefectului - Judeţul  Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR
           SORIN IVAN ŞPROCH    ALEXANDRU GROS
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