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HOTARAREA NR. 190 
din 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 
 

 
Consiliul local al orașului NĂDLAC, intrunit in sedinta ordinara din data de 

19.10.2011,  
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.12535/2011 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr.12478/2011  
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei 

nr.12382/2011 
- prevederile OUG nr.99/2004 privind instituirea Programului de 

stimulare a innoirii parcului national auto, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

- prevederile Ordinului Ministerului Mediului si Padurilor nr.772/2011 
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de Stimulare a 
innoirii Parcului auto national ; 

- 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 

- 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 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba participarea Orasului Nădlac la Programul National de 
innoire a parcului auto, in vederea achizitionarii unui autoturism necesar 
desfasurarii activitatii de catre Primaria orașului Nădlac- Serviciul Poliţiei Locale. 

Art.2-Se aproba casarea unui numar de 3 autoturisme uzate din parcul 
propriu al Primariei Nădlac, conform anexei 1 care cuprinde datele de identificare 
ale acestora si care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3-Prin Programul de innoire a parcului auto se va achizitiona un 
autoturism marca Dacia Logan Laureate 1600cmc- benzină, necesar desfăşurării 
activităţii Serviciului Poliţiei Locale Nădlac. 

Art.4-Valoarea totala a finantarii este de 11400 lei (3800 Lei X 3 
autovehicule). 
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Art.5- Diferenta pana la valoarea de achizitie a noului autoturism, in 
cuantum de 30.000 lei, se asigură din bugetul local al orasului Nădlac. 
Contravaloarea autovehiculului se va achita în sistem leasing, prima rată fiind 
asigurată din bugetul local aferent anului 2011, cuantum aprobat 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, diferența urmând a 
se achita din bugetul local aferent anului 2012. 

Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului orașului Nădlac 
- compartimentului coordonare-achiziții publice din cadrul primăriei 
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei 
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
-  Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ- Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios  

 
 

      Preşedinte de şedinţă             Contrasemnează pentru legalitate                     
          Unatinszki Andrei Ioan                Secretar 

         Gros Alexandru 
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