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R O M Â N I A
      JUDEŢUL ALBA
 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 244
privind disponibilizarea unui bun proprietate a UAT Orașul Ocna Mureș și

transmiterea acestuia, fără plată,  către UAT Noșlac, județul Alba

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară   la data
de 26.11.2015 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1595/19.11.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;

Având în vedere referatul şi raportul nr.16913/06.11.2015  înaintate de către Serviciul
public administrarea domeniului public și privat al orașului Ocna Mureș, solicitarea
nr.5203/22.10.2015 a UAT Comuna Noșlac înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș cu
nr.16116/23.10.2015 și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş coroborate cu dispoziţiile cuprinse în  Legea 273 din 29.06.2006 privind finanţele
publice locale cu modificările si completările ulterioare, dispozițiile din Codul Civil cu privire la
proprietate, Legea nr.15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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, şi H.G.R. nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările
ulterioare.

În temeiul art.36, alin (2), litera c), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115, alin. (1) lit. b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă disponibilizarea bunului proprietate a UAT Orașul Ocna Mureș - tractor
marca U650 având număr de inventar 21115, care figurează în inventarul bunurilor UAT Ocna
Mureș cu o valoare de 11,oo lei și transmiterea acestuia, fără plată, către UAT Comuna Noșlac,
județul Alba.

 Art. 2: Ieșirea din gestiunea/inventarul bunurilor UAT Orașul Ocna Mureș a bunului
identificat la art.1 se va face pe baza procesului verbal de predare-preluare aprobat de către
ordonatorii principali de credite ai UAT Orașul Ocna Mureș și respectiv UAT Comuna Noșlac.
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Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
procesului verbal de predare-preluare se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Vințeler
Silviu.

 Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş.
- Serviciul public administrarea domeniului public și privat al orașului Ocna Mureș
- UAT Comuna Noșlac

        Ocna Mureş, 26.11.2015

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ,
NICOARĂ  MARCELA SECRETAR ORAŞ

PANDOR NICUŞOR

PN/PN.
EXP:7;ANEXE:0;  Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 16 ; voturi pentru: 16 .


