ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 31.07.2017
privind aprobarea vânzării unor autoturisme

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 12846 din 26.07.2017 iniţiată de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 12847 din 26.07.2017 întocmit de Direcția Administrativă;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 31.07.2017 al Comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 31.07.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul
pentru legalitate nr. _____ din 31.07.2017 dat de Secretarul municipiului Roman.
Luând în considerare prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe,
precum și prevederile art. 36, alin. (9) din Legea nr. 215/2001R privind adinistrația
publică locală;
În temeiul prevederilor art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea
nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a autourismului marca
Daewoo Leganza, cu nr. de înmatriculare NT 06 PMR, având nr. de identificare
KLAVF69ZE2B335915, la prețul de pornire de 5290 lei (1160 euro), conform
raportului de evaluare întocmit de P.F.A. Stejar Romică.
Art. 2. Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a autourismului marca
Renault Laguna, cu nr. de înmatriculare NT 21 PMR, având nr. de identificare
VF1B5640E23429629, la prețul de pornire de 6200 lei (1360 euro), conform
raportului de evaluare întocmit de P.F.A. Stejar Romică.
Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA
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Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604

E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Cabinet Primar
Nr. 12846 din 26.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor autoturisme
În acest moment, două dintre autoturismele aflate în proprietatea
municipiului Roman se află într-un grad de uzură fizică și morală avansată, iar
cheltuielile pentru întreținerea și reparația lor au devenit mult prea mari. De
asemenea, unele repere de piese de schimb nu se mai fabrică pentru aceste
autoturisme.
Astfel, autoturismul marca DAEWOO Leganza, cu nr. de înmatriculare
NT 06 PMR, este fabricat în anul 2002, având un rulaj de peste 316.000 km.
Autoturismul marca RENAULT LAGUNA, cu nr. de înmatriculare NT 21
PMR, este fabricat în anul 2000, având un rulaj de peste 295.000 km. Precizăm
faptul că ambele autoturisme au un consum ridicat de carburant, acesta fiind
cuprins între 12,8 și 14,2 l/100 km, acestea fiind depășite și din punct de vedere
a nivelului de poluare, având norma Euro 2.
În urma evaluării acestor autoturisme, a rezultat o valoare de 1160 euro
(5290 lei) pentru autoturismul marca DAEWOO Leganza și o valoare de 1360
euro (6200 lei) pentru autoturismul marca RENAULT LAGUNA
Având în vedere aceste aspecte, propun vânzarea prin licitație a acestor
autoturisme, prețul de pornire al licițaiei fiind cel rezultat în urma rapoartelor de
evaluare întocmite.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe
prin vot.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor autoturisme
Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate întocmit de
dl. Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
În acest moment, două dintre autoturismele aflate în proprietatea
municipiului Roman se află într-un grad de uzură fizică și morală avansată, iar
cheltuielile pentru întreținerea și reparația lor au devenit mult prea mari. De
asemenea, unele repere de piese de schimb nu se mai fabrică pentr aceste
autoturisme.
Astfel, autoturismul marca DAEWOO Leganza, cu nr. de înmatriculare NT
06 PMR, este fabricat în anul 2002, având un rulaj de peste 316.000 km.
Autoturismul marca RENAULT LAGUNA, cu nr. de înmatriculare NT 21 PMR,
este fabricat în anul 2000, având un rulaj de peste 295.000 km. Precizăm faptul că
ambele autoturisme au un consum ridicat de carburant, acesta fiind cuprins între
12,8 și 14,2 l/100 km, acestea fiind depășite și din punct de vedere a nivelului de
poluare, având norma Euro 2.
Separat de aceste aspecte, cele doup autoturisme au depășit cu de 3 până la
4,25 ori durata normală de funcționare.
Având în vedere aceste aspecte, propun vânzarea prin licitație a acestor
autoturisme.
Din punct de vedere al legalității, se constată că acestea întrunesc
condiţiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate
cerute de Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru
care acordăm aviz favorabil
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe
prin vot.
Direcția Administrativă,
Cristian BOTEZATU

