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HOTĂRÂREA NR. 225 
Din 29.11.2011  

privind acceptarea transmiterii fără plată a unei autospeciale de tip APCT 8135 sau ATI R 
12215  

 
 

     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.15387/2011 
- referatul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac nr.15388/2011 
- adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență  Vasile Goldiș al județului Arad sub 

nr.405888/1/28.11.2011, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.15340/29.11.2011  

- prevederile OMAI nr.718/2005 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind 
structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, cu 
modificările și completările ulterioare 

- prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- prevederile Hotărârii Guvernului Nr.81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din 
funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea 
Ministerului de Interne, cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile Art. 36 (2) lit.,,d”, (6) 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 unei autospeciale de tip APCT 
8135 sau ATI R 12215, folosită pentru intervenții în situații de urgență, scoasă din funcțiune, 
în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale Nădlac și în administrarea Consiliului 
Local Nădlac. 

Art.2. Solicitarea de preluare fără plată a autospecialei scoase din funcțiune 
menționate în cuprinsul art.1 se va adresa direct ordonatorului de credite care le 
administrează. 

Art.3. Autospeciala menționată în cuprinsul prevederilor art.1 este necesară pentru 
dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac, conform prevederilor OMAI 
nr.718/2005, cu modificările și completările ulterioare, care prevede dotarea cu două 
autospeciale a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac, acesta fiind clasificat de 
categoria a IV-a; actualmente Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac are în 
dotare o singură autospecială de stingere a incendiilor. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
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           -  primarului oraşului Nădlac 
           -  compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
           -  SVSU Nădlac 

       -  ordonatorului de credite 
           -  Inspectoratului pentru Situații de Urgență  Vasile Goldiș al județului Arad 

                -  Instituţia Prefectului – Judeţul  Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 

 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE      
                    ȘOMRAK DUȘAN       SECRETAR  
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