ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 41/2018
privind preluarea prin transfer, fără plată a microbuzului pentru transport școlar din
proprietatea Şcolii Gimnaziale „Tatrangi Sandor” Ozun în proprietatea Comunei Ozun
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2018,
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul Comisiei de specialitate nr. 3,
raportul de specialitate al Compartimentului urbanism,
ţinând cont de adresa cu nr. 362/2017 al Școlii Gimnaziale Tatrangi Sandor, prin care
oferă prin transmitere fără plată microbuzul Fiat Ducato,
în conformitate cu art.1 anexa 1 din HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere
fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “d” coroborat cu alin. (6) litera “a” pct. 1)
si ale art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă preluarea prin transmisie fără plată a microbuzului M2 Fiat Ducato
aflat în proprietatea Scolii Gimnaziale Tatrangi Sandor în proprietatea Comunei Ozun.
Art. 2. – Microbuzul Fiat Ducato care face obiectul transferului fără plată are
următoarele date de identificare:
a) Marca : Microbuz M2 Fiat număr de identificare CV -04-MDR
b) Tipul : 250/ECMMC/DUCATO
c) Nr. omologare : G316181211UB6R4/2007
d) Nr.de identificare : ZFA25000001280201
e) Serie motor :0608708, an de fabricație 2007, culoare galben
f) Nr. locuri: 17
g) Valoare inventar : 105.159,41 lei
Art. 3. - Se mandatează primarul comunei Ozun pentru a semna procesul verbal de
predare primire cu Școala Gimnazială Tatrangi Sandor.
Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Ozun şi conducerea Şcolii Gimnaziale „Tatrangi Sandor” Ozun, precum Biroul financiar
contabil din cadrul Primăriei Ozun.
Ozun, la 19 aprilie 2018.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Zátyi Tibor
Difuzare:

1 ex. afişare

1 ex. Inspectoratului Şcolar al judeţului Covasna

1 ex. Primar

1 ex. Şcoala Gim. „Tatrangi Sandor” Ozun

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

