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JUDETUL ]{EAMT

CONSILIUL LOCAL AL CoMLINEI TARCAU

HOTAITARE
privind aprobarea scoaterii din funcfiune

gi a

casirii unei autospeciale

Consiliul local al comunei Tarciuo jude{ul Nream{;
findnd cont de prevederile art. II9 - art. I22 din Legea nr, 21512001, republicatd, privind
administralia publicd 1oca15, modificatd qi completatd, referitoare la administrarea bunuiilor;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. l5ll9t94, republicatd, privind amortizarca capitalului
imobilizat in active corporale qi necorporale, modificatd qi completatd qi ale H.G. nr. g09llgg7 pentru
aprobatea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 1511994 privind amortizarca capiialului
imobilizat in active corporale qi necorporale, modificatd" qi completatd prin Ordonanla Guvernului
m.5411997, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Analizdnd referatul nr, 2.338 din 25.03.2015 al domnului Riqtei Gheorghe - responsabil cu
organizatea transportului de mdrfuri qi persoane la nivel local, prin care se solicitd casarea autospecialei
inmatriculatd sub nr. NT 13 AMB, autospeciald, uzatd fizic qi moral, care nu mai indeplinegte condiliile
tehnice qi de siguranld pentru a circula pe drumurile publice;
Ydndnd expunerea de motive a viceprimanrlui comunei, proiectul de hotdr6re qi raportul
compartimentului contabilitate ;
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local pe domenii de activitate;
in temeiul afi.36 alin. (1), alin. (2),lit. ,,c" qi ale art. 45 alin. (3) di; Legea administraliei publice
locale m. 215 12001, republicatS,

HOTARASTE:
Art.

I

Aprobd scoaterea qi funcfiune qi casarea autospecialei DACIA AMBULANTA BREAK
4+1 uqi, aflatd, in dotarea Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenld al comunei
Tarcdu, inmatriculatd sub numdrul NT 13 AMB qi datele de identificare inscrise in cartea
de identitate a vehiculului seria D. nr. 237904.

Art,2 Primarul comunei impreund cu compartimentele de specialitate din

aparatul de lucru vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri urmdnd ca, dupd predarea pe bazd, de
documente a autospecialei pentru care s-a aprobat casarea cdtre o unitate autoizatd, s6,
procedeze la scoaterea acesteia din inventarul bunurilor carc aparlin domeniului privat al
comunei Tarcdu.

Art. 3

fi adusd la cunogtin,td publicd prin afiqare la sediul Primdriei comunei
Tarcdu qi va fi comunicatd primarului r:omunei, Instituliei Prefectului judefului Neam! qi
persoanelor interesate prin grija secretanului comunei.
Prezenta hotdrdre va

Preqedinte de gedin!6,

ontr as emne az d p entru I e gal it ate,
secretar comund Gheorghe Juncu
'

Nr. 13 din 26

martie20ll

Numdr consilieri locali tnfuncyie 13
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedin{a ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu
cu un numf,r de 12 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi impotrivd din totalul de 12 consilieri prezen{i

