ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 111/2020
privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile, aflate în patrimoniul
privat al municipiului în favoarea Serviciului de Ambulanță Județeană Harghita
Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.05.2020;
Ţinând cont de Adresa nr.7644/14.04.2020 prin care Serviciul de Ambulanță Județean
Harghita solicită sprijinul financiar a instituției primăriei de a achiziționa două mașini de spălat și
două mașini de uscat rufe necesar pentru protejarea personalului medical ținând cont de starea de
urgență și necesitatea luării măsuri imediate pentru stoparea și prevenirea răspândirii COVID-19,
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau cu
nr.9027/06.05.2020 şi Raportul de specialitate nr.9029/06.05.2020 întocmit de Biroul evidență şi
administrare patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului MiercureaCiuc, prin care propune adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea dării în folosință gratuită a unor
bunuri mobile (2 mașini de spălat și 2 uscători de rufe) în favoarea Serviciului de Ambulanță
Județeană Harghita,
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţilor cetăţenilor;
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
Ținând cont de Hotărârea nr.10/14.04.2020 Comitetului Local pentru Situații de Urgență al
municipiului Miercurea-Ciuc, precum și Procesul verbal de predare-primire nr. 8343/27.04.2020,
Potrivit prevederilor Codului civil și prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, actualizată;
În temeiul art.129 alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. b), art.139 alin.(1), (3) lit. g), art.196 alin.(1) lit.
a), precum art.349 și următorii, respectiv art.362 alin.(2), art.627 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile (2 mașini de spălat și 2
uscători de rufe) în favoarea Serviciului de Ambulanță Județeană Harghita, pe o perioadă de 2 ani.
(2) Bunurile se identifică după cum urmează:
- uscător rufe – 1 buc – cod 301000983 – valoare 2.099,90 lei
- uscător rufe – 1 buc – cod 301013259 – valoare 2.099,90 lei
- mașină de spălat – 1 buc – cod 300000594 – valoare 1.969,90 lei
- mașină de spălat – 1 buc – cod 301013260 – valoare 1.969,90 lei.
(3) Ținând cont de starea de urgență bunurile achiziționate au fost predate spre folosință prin
Procesul verbal de predare primire nr.8343/27.04.2020.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki Zoltán
Ladislau și Biroul evidenţă și administrare patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate a
primarului municipiului Miercurea-Ciuc.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl. Ráduly Róbert Kálmán,
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl. Füleki Zoltán Ladislau;
d) Biroului evidență şi administrare patrimoniu,
e) Serviciului de Ambulanță Județeană Harghita.
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