ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.32 din 31.08.2011 privind preluarea, fără plată, de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră
Caraş-Severin a unor autovehicule
Având în vedere anunţul făcut pe site-ul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră privind
disponibilizarea unor autovehicule;
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Andrei GÂRJAN;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al primarului
comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiilor nr.1, 2 şi 3 de specialitate al Consiliului Local al comunei
Naidăş;
Având în vedere prevederile art.41 indice 2, alin.1 şi 2 din H.G.R. nr.81/2003 pentru aprobarea
regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de valorificare pentru bunurile scoase
din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervă, aflate în administrarea Ministerului de Interne,
modificată şi completată prin H.G.R. nr.542/2005 şi H.G.R. nr.1353/2006
În temeiul art.36 alin.2 lit.(b) şi (c), alin.5 lit.a şi a art.45 din Legea nr.215 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă preluarea fără plată, de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră
Caraş-Severin a următoarelor autovehicule:
Nr.
crt.

Denumirea mijloacelor
fixe

1.

Autospecială de patrulare,
Dacia 1310

2.

Autospecială de patrulare,
Dacia 1310 LI

3.

Autospecială de patrulare,
Dacia 1310 CL

4.

Autospecială de patrulare,
Dacia 1310

5.

Autocisternă SR DAC 6135
(Vidanja)

Caracteristici de identificare
(nr. Înmatric./înreg. Serie, an de
fabricaţie, marca, alte date tehnice)
MAI 15032 – An fabricaţie 2000
SS UU1R11711Y2950062
SM 0015642
MAI15979 – An fabricaţie 2001
SS UU1R1171123024306
SM 0050524
MAI 15978 – An fabricaţie 1999
SS UU1R13311X2905404
SM 0374521
MAI 15030 – An fabricaţie 1999
SS UU1R11711X2904668
SM 0374194
MAI 17062 – An fabricaţie 1983
SS 311412
SM 27980

U/M

Cantitate

Cpl.

1

Cpl.

1

Cpl.

1

Cpl.

1

Cpl.

1

Art.2. – Preluarea autovehiculelor specificate la art.1 se realizează în scopul deservirii generale
a comunei Naidăş.
Art.3. – După realizarea efectivă a transferului fără plată a autovehiculelor prevăzute la art.1
acestea se vor cuprinde în evidenţa contabilă a Comunei Naidăş.

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Naidăş
şi compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
-

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
Primarul comunei Naidăş;
Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin.
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