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R E F E R A T
Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Subsemnatul Aldea Ioan, inspector la Compartimentul Administrarea Patrimoniului
Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac,
Având în vedere :
- 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,
- finalizarea Programului Naţional de înnoire a parcului naţional auto, în vederea
achiziţionării unui autoturism, necesar desfăşurării activităţii Serviciului Poliţiei
Locale.
- imposibilitatea depunerii la termen la Agenţia Fondului Pentru Mediu a dosarului
cuprinzând documentele necesare în vederea achiziţionării unui autoturism pentru
Serviciului Poliţiei Locale, prin Programul de înnoire a Parcului auto ( termenul
limită de depunere a documentaţiei a expirat în 7 octombrie)
- necesitatea achiziţionării unui autoturism nou pentru desfăşurarea în bune condiţii
a activităţii Serviciului Poliţiei Locale, având în vedere faptul că actualul
autoturism nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi moral aflându-se
într-o stare de degradare avansată,
- prevederile art.36 (2) lit. „d”, alin. (6), lit.a pct.7, din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
P R O P U N:
1. Achiziţionarea prin leasing financiar, pe o perioadă de 12 luni, a unui
autoturism, marca Dacia Logan Laureate, cap. cilindrică 1600 cmc, combustibil
benzină, necesar desfăşurării activităţii Serviciului Poliţiei Locale.
2. Suplimentarea cu 5500 lei a sumei alocate iniţial în bugetul pe anul 2011, (8000
lei), sumă ce va fi utilizată pentru achitarea taxei de poluare, respectiv
contravaloarea primei rate, urmând ca sumele necesare pentru achitarea ratelor
următoare, să fie prevăzute în bugetul pe anul 2012.
3. Suma de 8000 lei va fi folosită pentru achitarea avansului şi a primei rate de
asigurare CASCO.
4. 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), din care 363
euro reprezintă asigurarea CASCO.
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