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EXPUNERE DE MOTIVE

Vasile Ciceac, primarul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac,
Având în vedere:
- referatul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac
- 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 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
PROPUN:
Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de
hotărâre privind acceptarea transmiterii fără plată a unei autospeciale de tip
APCT 8135 sau ATI R 12215, necesară pentru dotarea și buna funcționare a
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac, care se va trece în
proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale Nădlac și în
administrarea Consiliului local Nădlac. Solicitarea de preluare fără plată a
autospecialei scoase din funcțiune se va adresa direct ordonatorului de credite
care le administrează.
Transmiterea se realizează cu respectarea condiţiilor şi a procedurilor
prevăzute conform Hotărârii Guvernului nr.81/2003, cu modificările și
completările ulterioare, cu titlu exemplificativ:
Art. 411
(1)Bunurile care nu au fost valorificate prin procedurile prevăzute la art. 6 pot
fi transmise fără plată la alte instituţii publice sau la unităţi de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, în condiţiile legii.
(2)Autospecialele, precum şi celelalte echipamente specifice folosite pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă scoase din funcţiune, pot fi transmise, direct,
fără plată, în condiţiile legii, în proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la
solicitarea acestora.

(3)Publicitatea în vederea transmiterii fără plată a bunurilor scoase din
funcţiune se realizează de către ordonatorul de credite care are în
administrare respectivele bunuri.

Art. 412

(1)Solicitările de preluare fără plată a bunurilor scoase din funcţiune se
adresează direct ordonatorului de credite care le administrează.
(2)Solicitările de preluare fără plată a bunurilor scoase din funcţiune, emise
de autorităţile administraţiei publice locale, avizate de prefect, vor fi însoţite
de hotărârea consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, din care să
reiasă necesitatea şi destinaţia bunurilor respective.
(3)Cererile se analizează şi se aprobă de ordonatorul de credite, în ordinea
depunerii lor.

Art. 413

După realizarea efectivă a transmiterii fără plată a mijloacelor fixe,
ordonatorul de credite care Ie-a preluat are obligaţia să le introducă în
evidenţa contabilă şi, în termen de 15 zile de la recepţie, să remită
transmiţătorului o copie a actului de luare în evidenţă, pe a cărui bază acesta
le scoate din evidenţă.

Primar,
Vasile Ciceac

