
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI OZUN 

  
HOTĂRÂREA NR. 76/2019 

Privind preluarea fără plată a unei autospeciale marca ROMAN 8135 FA DL 30  de 

la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul  “ al Județului Covasna 

pentru S.V.S.U Ozun  
 

Consiliul Local al comunei Ozun, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 18 septembrie  2019, 

analizând referatul de aprobare  a Primarului, raportul de specialitate al 

Compartimentului de resort, precum şi avizul  Comisiei de specialitate nr. 2, 

ținând cont de adresa nr. 2907230/05.09.2019  al Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență “ Mihai Viteazul  “ al Județului Covasna , 

Având în vedere prevederile art. 14, lit k din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor , cu modificările și completările ulterioare 

În conformitate cu prevederile art.41˄1 alin. (2) din H.G nr. 81/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea 

bunurilor scoase din funcțiune , precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în 

administrarea Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările și completările 

ulterioare 

În temeiul art. 129 alin. (2), lit, d coroborat cu alin (7) lit h,  respectiv art. 139 şi art. 

196, alin. (1), lit. “a” din Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art.1   Se aprobă preluarea fără plată a unui autoscară mecanică ROMAN 8135 FA 

DL30, anul fabricației 1978. 

Art.2 Consiliul Local al Comunei Ozun constată și susține necesitatea și 

oportunitatea preluării autoscării  din art. 1 în proprietatea privată a comunei Ozun. 

Art. 3.  Autospeciala specificată în art. 1 va intra în dotarea Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență al comunei Ozun.   

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe din cadrul 

Primăriei.  

 

 

Ozun, la 18 septembrie  2019. 
 

                PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Szabó Anna -Mária 
 

 

 
Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 

 1 ex. Biroul financiar contabil 

 1 ex. Prima 

Contrasemnează: 

secretara comunei, 

Solymosi  Melinda  
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