
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   NR. 111/2015
privind preluarea fără plată a unui microbuz şcolar marca OPEL MOVANO tip 16 + 1 locuri

din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Consiliul Local al Municipiului Brad;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 20/21645/14.09.2015 şi EXPUNEREA

DE MOTIVE nr. 20/21644/14.09.2015 a Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, prin
care se propune preluarea fără plată a unui microbuz şcolar marca OPEL MOVANO tip 16 + 1
locuri din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 20/21.647/15.09.2015, respectiv
al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Brad, respectiv: raportul nr. 13/21648/23.09.2015 al comisiei de studii economice, prognoze, buget,
finanţe; raportul nr. 13/21650/23.09.2015 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement;  raportul nr. 13/21651/21.09.2015 al comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 13/21652/21.09.2015 al comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără
plată şi de valorificare  a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale O.U.G. nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi poentru interpretarea
unor prevederi legale, ale O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
modificarea unor acte normative prin care au fost suplimentate fondurile pentru achiziţionarea
microbuzelor şcolare în vederea acoperirii la nivel naţional, ale art. 12 ^2 şi 12^3 din O.U.G. nr.
115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul Uniunii Europene, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale art. 85 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu midificările şi completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. „c” şi „e”, alin.6 lit. „a” pct.14, alin. 7 lit. „a”
alin.9, art. 45 alin. 3 şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. – (1) - Se aprobă preluarea fără plată a microbuzului şcolar OPEL MOVANO tip 16

+ 1 locuri din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în
patrimoniul Municipiului Brad, conform procesului verbal de predare – preluare nr.
68274/12.08.2015.

(2) – Microbuzul şcolar prevăzut la alin. 1 are următoarele date de identificare:
a. – Model: - OPEL MOVANO
b. – Anul de fabricaţie: - 2015
c. – Serie motor: - C039220
d. – Serie şasiu: - WOLVV34VEFB081787
e. – Valoare inventar: - 109.279,96 lei

Art. 2. – Se aprobă înregistrarea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al
Municipiului Brad a mijlocului fix prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre precum şi efectuarea
demersurilor necesare pentru obţinerea licenţei de transport, conform prevederilor legale în vigoare.



Art. 3. – Se completează inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului
Brad cu mijlocul fix prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. – (1) - Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale va înregistra
în evidenţele contabile operaţiunea privind intrarea în gestiune a mijlocului fix – microbuz  şcolar
OPEL MOVANO tip 16 + 1 locuri, identificat potrivit art. 1 alin. 2 din prezenta hotărâre.

(2) – Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale va
comunica Direcţiei Generale Management, Financiar, Resurse Umane şi Achiziţii din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nota contabilă prin care a fost
înregistrat mijlocul fix.

Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat, Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale şi Compartimentul pentru autorizare, monitorizare, control transport public local,
transport în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Art. 6. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Compartimentului pentru autorizare, monitorizare, control transport public local,

transport în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Brad, 24.09.2015

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR

Bogdan - Mihai  Ştefan Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar: 11 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 17 voturi „pentru”


