ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.45 din 26.10.2012 privind preluarea, fără plată, de la Garda de Coastă Constanţa a unor
autovehicule
Având în vedere anunţul făcut de Garda de Coastă Constanţa privind disponibilizarea unor
autovehicule;
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu VINCU;
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 Garda de Coastă Constanţa a următoarelor
autovehicule:
Nr.
crt.

Denumirea
mijloacelor fixe

Caracteristici de identificare
U/M
Cantitate
(nr. Înmatric./înreg. Serie, an
de fabricaţie, marca, alte
date tehnice)
Motociclu L73
MAI – 14411 – An fabricaţie
1.
ARTIC CAT
2005
Cpl.
1
A/50/VADA504AV50X10175
Motociclu L73
MAI – 14415 – An fabricaţie
2.
ARTIC CAT
2005
Cpl.
1
A/50/VADA504AV50X10176
Motociclu L73
MAI – 14417 – An fabricaţie
3.
ARTIC CAT
2005
Cpl.
1
A/50/VADA504AV50X10184
Autoutilitară N3 A B
MAI – 11325 – An de
4.
16215
fabricaţie 1994
Cpl.
1
UU4202075RO101598
Art.2. – Preluarea autovehiculelor specificate la art.1 se realizează în scopul asigurării pazei
fondului forestier de pe raza 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
Garda de Coastă Constanţa.
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