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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac, 
 Având în vedere: 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 
primăriei 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 

- prevederile art.36 alin.2 lit.c , alin.5 , art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b 
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

- Programului  Naţional de înnoire a  parcului naţional auto, în vederea 
achiziţionării unui autoturism a fost deja finalizat, nereușindu-se 
depunerea la termen de către primăria orașului Nădlac la Agenţia Fondului 
Pentru Mediu a dosarului cuprinzând documentele necesare în vederea 
achiziţionării unui autoturism pentru Serviciului  Poliţiei Locale, conform 
hotărârii adoptate de către Consiliul local Nădlac, mai sus menționate 

- necesitatea achiziţionării unui autoturism nou pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii  Serviciului  Poliţiei Locale Nădlac, deoarece actualul 
autoturism nu mai corespunde, fiind într-o stare de degradare avansată,   

 
Propun Consiliului Local Nădlac: 

 
Supunerea spre analiză și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

achiziţionării prin leasing financiar a unui autoturism marca Dacia Logan Laureate, 
necesar desfăşurării activităţii Serviciului Poliției Locale Nădlac. 

Avansul și prima rată de asigurare au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local Nădlac nr.141/28.06.2011, 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- 8000 lei, suma de 5500 lei necesară pentru 
achitarea taxei de poluare, respectiv contravaloarea totală a primei rate se va 
aproba prin rectificare de buget ulterioară, urmând ca sumele necesare pentru 
achitarea ratelor următoare să fie prevăzute în bugetul aferent anului 2012, 
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valoarea totală a autoturismului fiind în cuantum de  9628,39 euro- TVA inclus          
( 42.000 lei, la cursul BNR din data de 28.11.2011 ), de asemenea se impune 
revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.190/19.10.2011, deoarece aceasta 
nu mai are aplicabilitate. 

 
Primar, 

VASILE CICEAC 
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