ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 108/2020
privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri al Municipiului Miercurea-Ciuc către Consiliul
Local Comuna Sânsimion și Consiliul Local Comuna Sâncrăieni, respectiv Școala Gimnazială
József Attila

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.05.2020;
Având în vedere Referatul de disponibilizare nr.6605/2020, precum adresa nr.7738/15.04.2020
prin care Comuna Sâncrăieni solicită scaune cu spătar pentru terenul de sport din comuna Sâncrăieni
și adresa nr.7763/15.04.2020 prin care Comuna Sânsimion solicită scaune cu spătar pentru baza
sportivă din comuna Sânsimion, respectiv adresa nr.7736/15.04.2020 prin care Școala Gimnazială
József Attila solicită scaune cu spătar pentru sala de sport al unității;
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán-Ladislau înregistrat sub
nr.8902/05.05.2020 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul evidenţa si administrare patrimoniu,
înregistrat cu nr.8904 din data 05.05.2020, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la
transmiterea fără plată a 600 de bucăţi de scaune către Consiliile Locale a comunelor Sâncrăieni și
Sânsimion, respectiv Școalei Gimnazială József Attila .
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr.841/1995, privind procedurile de transmitere
fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1) și (3), art.196 alin.(1) lit.a), precum art.354,
art.627 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată a 350 de bucăţi de scaune devenite disponibile din
Sala de sport „Erős Zsolt” , în favoarea Consiliului Local al Comunei Sânsimion.
Art.2. Se aprobă transmiterea fără plată a 200 de bucăţi de scaune devenite disponibile din
Sala de sport „Erős Zsolt” , în favoarea Consiliului Local al Comunei Sâncrăieni.
Art.3. Se aprobă transmiterea fără plată a 50 de bucăţi de scaune devenite disponibile din
Sala de sport „Erős Zsolt”, în favoarea Școalei Gimnazială József Attila.

Art.4. Obiectele de inventar de la articolele de mai sus, vor fi scoase din evidenţa contabilă
prin grija Compartimentului financiar contabil şi control financiar de gestiun, iar predarea-preluarea
bunurilor se va face pe bază de Protocol încheiat între părți.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán-Ladislau, Compartimentului financiar contabil şi control
financiar de gestiune şi Biroului de evidenţa și administare patrimoniu.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Füleki Zoltán-Ladislau,
d) Biroului evidență și administare patrimoniu,
e) Consiliului Local Comuna Sâncrăieni,
f) Consiliului Local Comuna Sânsimion,
g) Școalei Gimnazială József Attila.
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