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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 

privind transmiterea, fără plată, a unui bun mobil,  aflat în stare de funcţionare, din patrimoniul 

Municipiului Săcele, în patrimoniul Liceului Teoretic „George Moroianu”,  situat în Municipiul Săcele 

 

       Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.09.2015,  

             Analizând solicitarea înregistrată de către Liceul Teoretic „George Moroianu” la Primăria 

Municipiului Săcele sub nr. 49379/18.09.2015  privind transmiterea, fără plată, a bunului mobil - mijloc fix  

„microbuz pentru transportul școlar” marca Opel Movano,  cu numărul de înmatriculare BV-01-LGM,  din 

patrimoniul Municipiului Săcele, în patrimoniul său; 

             Având în vedere prevederile  Anexei nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere 

fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinînd instituţiilor publice; 

             Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 49572 / 21.09.2015  elaborat de Cabinetul Primarului; 

             În temeiul  art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. c); al art. 43; al art.45 alin.(3); al  art. 61 alin. (2); al  art. 115 

alin. (1) lit. b); al art. 117 lit. a)  și al art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă transmiterea, fără plată, a unui bun mobil, aflat în stare de funcţionare, din 

patrimoniul Municipiului Săcele, în patrimoniul Liceului Teoretic „George Moroianu”,  situat în Municipiul 

Săcele, având datele de identificare prezentate în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

             Art.2. (1) Transmiterea bunului, ce face obiectul prezentei hotărâri, se face în baza unui proces-verbal 

de predare-primire, aprobat de către ordonatorul principal de credite al instituţiei publice care a solicitat sa îi 

fie transmis bunul respectiv, precum si de ordonatorul de credite care îl are în administrare. 

                         (2) La predarea-primirea fără plată a bunului, conducătorii instituţiilor publice împreună cu 

conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidenţele contabile a 

operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor. 

 

Art. 3.  Primarul Municipiului Săcele și Liceul Teoretic „George Moroianu”  răspund de ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

MOTOC BOGDAN GEORGE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  13 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 13 (la momentul votului) 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex. Cabinetul Primarului 


