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HOTĂRÂREA NR. 99 
privind disponibilizarea autoturismului AB-20-CNA 

 

         

       CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară publică, 

la data de 15.06.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.  322/11.06.2018, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere referatul nr. 5531/16.04.2018 al Direcţiei economice din care rezultă 

necesitatea disponibilizării autoturismului AB-20-CNA, raportul de specialitate favorabil nr. 

8543/13.06.2018 al Direcției economice, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul 

local Ocna Mureș coroborate cu Ordonanța Guvernului României  nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice modificată de Legea 

nr. 258/2015, actualizată,  Legea nr. 273/2006, legea finanțelor publice locale, actualizată, H.G.R nr. 

841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând 

instituțiilor publice-Anexa 1, actualizată și H.G.R nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cod clasificare 2.3.2.1.1. 

          În temeiul art.36, alin.(9) , art.45 alin.(1),  art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art. 1.  Se aprobă disponibilizarea  autoturismului Dacia Logan- AB.20.CNA, având datele de 

identificare din cartea de identitate a vehiculului, anexată, și derularea procedurii în vederea 

transmiterii acestuia, fără plată, altor instituții publice, în condițiile prevăzute de Anexa nr.1 la H.G.R 

nr. 841/1995. 

         

        Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        

        Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a 

contenciosului administrativ, actualizată.       

              

             Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

Ocna Mureş, 15.06.2018 
        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           SECRETAR ORAȘ,  

IOAN DANIEL BARBU                                                                  NICUȘOR PANDOR  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tehnored:T.O.M.ex: 4; anexe:1;    Nota: consilieri in functie: 17;  prezenţi: 13 ;  voturi ,,pentru”: 13 (76,47%); .voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0. 

 


