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EXPUNERE DE MOTIVE
Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei
- 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,
Propun Consiliului Local Nădlac:
Supunerea spre analiză și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
participării orașului Nădlac la Programul national de înnoire a parcului auto, astfel:
- casarea unui numar de 3 autoturisme uzate din parcul propriu al primariei
Nădlac, valoarea totală a acestora în baza programului Rabla fiind în
cuantum de 11400 lei (3800 Lei X 3 autovehicule)
- prin Programul de innoire a parcului auto se propune a se achiziționa un
autoturism marca Dacia Logan Laureate 1600cmc, combustibil benzină, cu
următoarele dotări: aer condiționat cu reglaj manual, bare protecție
față/spate în culoarea caroseriei, computer cu bord cu 6 funcții,
retrovizoare electrice și încălzire, proiectoare de ceață, pack modularitate,
iluminare torpedou, mânere deschidere uși în culoarea caroseriei, radio cd
mp3 comenzi pe volan, geamuri electrice față, vopsea metalizată
- valoarea autoturismului Dacia Logan Laureate 1600 cmc în cuantum de
7100,57 Euro- valoarea în lei fiind în cuantum de 30.532 lei, se propune a
se achita în sistem leasing cu achitarea în cursul anului 2011 a sumei de
1755,39 Euro, care reprezintă avans și asigurare ( fiind achitată în lei ) din
bugetul local, în bugetul local fiind aprobată suma de 8000 lei prin
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.141/28.06.2011 de rectificare a
bugetului local pe anul 2011, restul ratelor se propune a se asigura din
bugetul local aferent anului 2012.
Primar,
VASILE CICEAC

