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HOTĂRÂREA NR.223 

Din 29.11.2011 
privind aprobarea achiziţionării prin leasing financiar a unui autoturism marca Dacia 

Logan Laureate, necesar desfăşurării activităţii Serviciului Poliției Locale Nădlac 
 
 

     Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2011, 
Având în vedere: 

- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.15257/2011 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

oraşului Nădlac nr. 14820/2011 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.190/19.10.2011 privind aprobarea 

participării orașului Nădlac la Programul national de înnoire a parcului auto, în 
vederea achiziționării unui autoturism de către Primăria Orașului Nădlac 

- prevederile art. II din Legea nr. 33 din 21 martie 2011, pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2010, privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice, conform căruia autorităţile locale vor putea 
achiziţiona numărul necesar de autovehicule pentru funcţionarea poliţiei locale, 
în oricare dintre formele de organizare prevăzute de legea poliţiei locale 
nr.155/2010 

- 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 prevederile art.36 (2) lit. „d”, alin. (6), lit.a pct.7, art.45 (2) lit. b, din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1. Achiziţionarea  prin leasing financiar,  pe o perioadă de 12 luni, a unui 
autoturism, marca Dacia Logan Laureate, capacitate cilindrică 1600 cmc, combustibil 
benzină, necesar desfăşurării activităţii  Serviciului  Poliţiei Locale Nădlac, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. Avansul și prima rată de asigurare, respectiv alte cheltuieli au fost aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.141/28.06.2011- 8000 lei, respectiv 
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.213/29.11.2011- 10.500 lei, Cap.Ordine publică 
și siguranță, Subcapitol 61.02.03.04 Poliția comunitară, Titlu Cheltuieli de capital, 
Active fixe, Alineat Mașini echipamente și mijloace de transport, total din bugetul local 
aferent anului 2011 fiind alocată suma de 18.500 lei, urmând ca sumele necesare 
pentru achitarea ratelor următoare să fie prevăzute în bugetul aferent anului 2012. 

Art.3. Preţul de achiziţie al autoturismului este de 8539,88 euro- TVA inclus, iar la 
finele finanţării valoarea acestuia va fi 9628,39 euro- TVA inclus ( 42.000 lei, la cursul 
BNR din data de 29.11.2011 ), din care 363 euro reprezintă asigurarea CASCO.  

Art.4. Prezenta revocă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.190/19.10.2011. 
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Art.5. Prezenta hotărâre se comunică : 
          -  primarului oraşului Nădlac 
          - compartimentului administrarea patrimoniului local 
          - Serviciului Poliţiei Locale Nădlac Nădlac 
         - Instituţia Prefectului – Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
Administrativ  - Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios. 
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