ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Serviciului public de
Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe, a unui autoturism aparținând
domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe, judet Ialomita
Consiliul local Sfantu Gheorghe ,judet Ialomita ,intrunit in sedinta ordinara din
data de 19 martie 2020
Avand in vedere :
 Referatul de aprobare si motivare al primarului comunei Sfantu Gheorghe nr.207 din
17,01,2020
Examinand :
 adresa de disponibilizare inregistrata la nr. 202 din 16,01,2020
 adresa nr.174 din 21,01,2020 a Comunei Balaciu prin care face cunoscut ca nu sunt
interesati de mijlocul auto disponibilizat
 adresa nr. 82 din 21,01,2020 a Comunei Ion Roata prin care face cunoscut ca nu sunt
interesati de mijlocul auto disponibilizat
 adresa nr. 82 din 21,01,2020 a Comunei Ion Roata prin care face cunoscut ca nu sunt
interesati de mijlocul auto disponibilizat
 adresa nr. 36 din 21,01,2020 a Serviciului Public de Salubrizare a localitatii prin care
aduce la cunostinta ca doreste transferul autoturismului
Analizand :
 referatul viceprimarului comunei inregistrat la nr.206 din 12,01,2020 prin care
propane transmiterea fara plata catre Serviciul de Salubrizare al localitatii a
autoturismului
 avizul de legalitate al secretarului comunei nr.634 din 10.02.2020
 raportul de avizare al comisiei pentru agricultura , activitati economico-financiare,
juridica si de disciplina nr.122 din 10.03.2020
In conformitate cu :
 prevederile art.1 si al anexei nr. 1 din H.G.nr.841/1995 privind procedurile de
transmitere fara plata si valorificarea bunurilor apartinand institutiilor publice ,cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul dispozitiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) , lit.c), art.6, lit.b) coroborat cu
art.196 alin.(1) , lit.a) din Codul Administrtaiv aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019
HOTARASTE:
Art.1 – (1) Se aproba transmiterea cu titlu gratuit a unui autoturism marca
Dacia Logan Break – 7 locuri din proprietatea privata a Comunei Sfantu Gheorghe ,
judetul Ialomita in patrimonial Serviciului Public de Salubrizare al comunei Sfantu
Gheorghe .

(2 )- Autoturismul ce face obiectul transmiterii cu titlu gratuit, are urmatoarele
caracteristici :
marca – Dacia
tip – SD/KSDOM/LOGAN
nr.omologare- ACDA1G1411U96E4
nr.identificare – UU1KSD0M539722458
serie motor – RO23531
an fabricatie -2008
culoare -albastru
nr.locuri -7
nr.de inmatriculare – B-55-WNC
valoare de inventar-19919 lei
Art.2 - Se împuterniceşte Primarul comunei Sfantu Gheorghe să semneze
procesul-verbal de predare-primire a bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3 – Compartimentul de buget -finante ,programe ,prognoze ,contabilitate si
secreatrul localitatii vor efectua operatiunile legale de scoaterea in domeniul privat al
comunei Sfantu Gheorghe si din evidenta contabila a autoturismului mentionat la art.1.
Art.4 – Prin grija secreatrului comunei prezenta hotarare va fi comunicata
Institutiei Prefectului judetul Ialomita , in vederea exercitarii controlului de legalitate .
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