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              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL             

 

 

HOTĂRÂREA NR 179 

privind aprobarea transmiterii fără plată cu titlu gratuit a autospecialei de pompieri marca 

APCT către Primăria comunei Noslac 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

25.09.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 869/18.09.2014 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

           Având în vedere  referatul nr.11888/09.09.2014 întocmit de Serviciul Voluntar pentru Situaţii 

de urgenţă, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate  

cu  HGR nr 841/1995 completată cu HGR 966/1998  privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice şi a HGR nr 2139/2004   

            În temeiul art 36 alin.(4) litera c),  art.45 alin.3 şi art. 115 alin.(1) lit.b  din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare,     

 

H O T Ă R Ă Ş T E :        

       Art.1: Se aprobă disponibilizarea autospecialei de pompieri marca APCT aparţinând Primăriei 

oraşului Ocna Mureş. 

       Art.2: -Se aprobă transmiterea fără plată, cu titlu gratuit, pe bază de proces-verbal de predare-

primire şi cu avizul ordonatorului principal de credite,  către Primăria comunei Noşlac a autospecialei 

de pompieri marca APCT,  cod de clasificare 2.3.2.2.9.1 conform HGR nr 2139/2004, şi având  

următoarele caracteristici conform fişei mijocului fix , după cum urmează: 

-anul fabricaţiei -1974; 

-capacitate rezervor -2500 litri; 

-pompă medie presiune; 

-motorizare diesel; 

-valoare inventar-1,00 leu; 

-data amortizării complete-1979. 

 

       Art.3: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceşte Primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu 

 

Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judetul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 

            - Direcţia economică; 

            -Primăria comunei Noşlac  

Ocna Mures, 25.09.2014 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                   

 STOICA ALIN SEBASTIAN                                                                      SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                                    JR. NICOARĂ FLORIN 

 

 
 

TOM/TOM. Ex:3; anexe:1.                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti: 16;  Voturi ,,pentru”: 16. 

 

 


