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H O T Ă R Â R E A  Nr.110 
din 29 august 2018  

privind  preluarea fără plată a unui bun – autoturism marca DACIA  LOGAN de la 
Consiliul local Valu lui Traian , județul Constanța 

 
 

Consiliul local al comunei Şărmăşag,judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 29 august 2018; 
  Având în vedere: 
- prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5,lit.b din Legea nr. 215/200,  privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- Raportul de specialitate cu nr. 4808/23 august 2018 privind propunerea de preluare fără plată a 
unui bun – autoturism marca DACIA  LOGAN de la Consiliul local Valu lui Traian , județul 
Constanța; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Șărmășag nr.4809/23 august 2018; 
- prevederile art.1, Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr.841/23.10.1995, modificată şi 
completată cu Hotărârea Guvernului nr.966/23.12.1998,  privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice; 
-Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local cu nr.5046/29 august 2018; 

 În temeiul art. 45 și ale art.115,lit.a din Legea nr. 215/200,  privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,adoptă prezenta  

H O T Ă R Â R E: 
 
 Art.1. Consiliul  local aprobă preluarea fără plată autoturismul marca DACIA LOGAN, 
anul de fabricație 2009 de la de la Consiliul local Valu lui Traian , județul Constanța. 
  Art.2. Procesele - verbale de  predare - primire fără plată se vor încheia ulterior, în baza 
prezentei hotărâri.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și 
Compartimentul buget, contabilitate, salarizare și resurse umane 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Șărmășag , 
în termenul prevăzut de lege, cu: 

- Instituția Prefectului județului Sălaj; 
- Primarului Comunei Șărmășag; 
- Compartimentul buget,contabilitate, salarizare și resurse umane; 
- Dosar ședință; 
- Dosar hotărâri.- 

 
 
PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
    KOVACS  TIBERIU           Secretarul  comunei, 
                ANGELA RODICA OROIAN 

 
Șărmășag la 29 august 2018 
Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi -15 
Hotărâre adoptată cu: 15  voturi pentru 


