ROMÂNIA
JUDEŢULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREA NR. 70/2015
cuăprivireălaăînregistrareaămicrobuzuluiăOPELăMOVANO,ătransmisădeăc treă
M.D.R.A.P. în patrimoniul privat al comunei Ozun şiădareaăluiăînă
administrarea coliiăGimnazialeă”Tatrangi Sandor” Ozun

Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă1ăseptembrieă2015,ă
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul Comisiei de specialitate,
raportulădeăspecialitateăşiăavizulăSecretareiăcomunei,ă
În conformitate cu prevederile
- art.123 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. 115/2011ăprivindăstabilireaăcadruluiăinstitu ionalăşiă
autorizareaăGuvernului,ăprinăMinisterulăFinan elorăPubliceădeăaăscoateălaălicita ieăcertificateleă
deăemisiiădeăgazeăcuăefectădeăser ăatribuiteăRomânieiălaănivelulăUniuniiăEuropene,ăaprobat ă
prinăLegeaă163/2012,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ă
- HGă 841/1995ă privindă procedurileă deă transmitereă f r ă plat ă şiă deă valorificareă aă
bunurilorăapar inândăinstitu iilorăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă
- art.795-797,ă802,ă803ăşiă810 din Codul Civil,
În temeiul art.ă36ăalin.ă(2)ălit.ăc)ăşiăd),ăalin.ă(5)ălit.b),ăalin.(6)ălit.a)ăpct.1,ăart.ă45ăalin.ă
(3),ă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă b)ă şiă art.123ă alin.(1)ă dină Legeaă nr.ă 215/2001ă – legea privind
administra iaăpublic ălocal ,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
HOT R ŞTE
Art.1. Seă aprob ă înregistrareaă microbuzuluiă OPELă MOVANO,ă fabricată înă
2015, seria motor CO38639,ă serieă şasiuă WOLVV3VEFB080126, cu valoare de inventar
109.279,96ăleiăînăproprietateaăprivat ăaăcomunei Ozun şiăintrareaăînăgestiuneaăcomunei Ozun
a acestui mijloc fix.
Art.2.ă(1)ăSeăaprob ătransmitereaăînăadministrareaă coliiăGimnazialeă”Tatrangi
Sandor” Ozun a Microbuzului OPEL MOVANO identificat în art.1 din prezenta, în vederea
transportului elevilor din localit țileă componenteă aleă comuneiă Ozun laă şiă deă laă coalaă
Gimnazial ă”Tatrangi Sandor” Ozun.
(2)ă Anual,ă pân ă înă dataă deă 10 ianuarie coalaă Gimnazial ă ”Tatrangi
Sandor” Ozun vaă raportaă c treă Biroulă financiară contabil,ă achizițiiă publice,ă impoziteă iă taxeă
locale aă Prim rieiă comunei Ozun num rulă deă eleviă transporta iă şiă num rulă deă kmă rula iă
pentru anul precedent.

(3)ă Pân ă laă dataă deă 15 septembrie a.c., Biroul financiar contabil,
achizițiiă publice,ă impoziteă iă taxeă localeă va înregistra înă eviden eleă contabileă opera iunileă
privind mijlocul fix identificat în art.1 din prezenta,ă iă seă voră derulaă procedurileă legateă deă
înmatricularea acestuia pe numele UAT Ozun.
(4) În termen de 5 zile de la înmatriculare, seăvaăîncheiaăîntreăPrim riaă
comuneiă Ozună şiă coalaă Gimnazial ă ”Tatrangi Sandor” Ozun un proces verbal de predare
primire.
Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul comunei
Ozun,ăBiroulăfinanciarăcontabil,ăachizițiiăpublice,ăimpoziteă iătaxeălocale şiădirectoareaă coliiă
Gimnaziale ”Tatrangi Sandor” Ozun.
Ozun, la 1 septembrie 2015.
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