ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 199
privind aprobarea preluării cu titlu gratuit, din proprietatea UAT Comuna Noşlac în
patrimoniul UAT Oraşul Ocna Mureş, a unui microbuz marca IVECO
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la
data de 14.10.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 989/10.10.2014 de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Având în vedere Hotărârea nr.41/26.08.2014 a Consiliului local al Comunei Noşlac, judeţul
Alba, referatul nr. 13808/09.10.2014 al Compartimentului pentru coordonarea transportului public
local Ocna Mureş şi raportul de specialitate nr. 14049/13.10.2014 al Serviciului pentru
administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile
cuprinse în Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată şi actualizată, H.G.R. nr.841/23.10.1995
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.36 alin. (5), alin.(6) lit. a), pct.14, art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b) şi art.123
alin.(2) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă preluarea cu titlu gratuit, din proprietatea UAT Comuna Noşlac în
patrimoniul privat al UAT Oraşul Ocna Mureş, a autovehiculului - microbuz marca IVECO, an de
fabricaţie 2003, serie motor 3905108, serie şasiu ZCFC509000541899, nr. de înmatriculare AB 06
XIP, pentru desfăşurarea activităţilor de transport public local Ocna Mureş.
Art. 2: Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al oraşului Ocna Mureş se
completează în mod corespunzător.
Art. 3:Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, inclusiv cu semnarea
protocolului d epredare-primire se imputerniceste primarul orasului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Se comunica la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
- Compartimentul pentru coordonarea transportului public local Ocna Mureş;
- Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
Ocna Mureş, 14.10.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
STOICA ALIN SEBASTIAN

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:14; Voturi “pentru”:14;

