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Judetul Bacau
Consiliul Local Caiuti

Hotarare
privind aprobarea transferului fara plata a unui autoturism catre Politia locala Caiuti
Consiliul local al comunei Caiuti, judetul Bacau,intrunit in sedinta ordinara din data de 30.05.2014 ;
Avand in vedere :
- procesul verbal din 18.03.2014 incheiat intre Camera Deputatilor si Primaria comunei
Caiuti de predare- preluare autoturism Dacia Logan Ambition;
- expunerea de motive a domnului primar nr. 3815/09.05.2014;
-prevederile art. 1 din HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de
valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice;
-prevederile OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
In baza art. 36, alin.6 , lit.“a” , pct. 16 si in temeiul art.45, alin.3 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba transferul cu titlu gratuit in patrimoniul Primariei comunei Caiuti a
Autoturismului DACIA LOGAN AMBITION si folosinta acestuia de Politia locala Caiuti,
autoturism cu valoare de inventar de 30.490 lei.
Art.2. Dupa comunicarea prezentei hotarari se va proceda la inregistarea in evidenta
Politiei locale Caiuti a bunului material predat.
Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primarul
comunei.

Presedinte de sedinta,
Antoniu Constantin-Valeriu

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 35/30.05.2014

Prezenta hotarare a fost aprobata cu 15 voturi pentru. La sedinta au participat
toti cei 15 consilieri care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.
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PROIECTUL

DE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului fara plata a unui autoturism catre Politia
locala Caiuti
Avand in vedere ca autoturismul Dacia Logan Ambition a fost cedat
Primariei Caiuti de catre Camera Deputatilor si analizand prevederile
Ordonantei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice prin care Consiliilor locale pot
fi dotate cu un singur autoturism propun cedarea autoturismului catre Politia
locala Caiuti.
Avand in vedere cele expuse propun spre aprobare proiectul de hotarare
asa cum a fost redactat.

Primar,
Iulian Durlan

