
PRESED1NE1E SEDINŢĂ; 

f‘f/L'o"/ 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. George Lucian Bor 

R() MÂNIA 
JI.DEVUL GALAŢI 
MUN1CIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOTĂRĂREANr.» 
Din 	2.9 ,:ag  /2021 

Privind : Transmiterea fară  plată  a unui autoturism — Dacia Logan , aparţinând domeniului privat al 
municipiului Tecuci catre Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci. 

Iniţiator Lucian-Grigore Costin , Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Numar de inregistrare şi data depunerii proiectului:  .//f7 	, 2021 ; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă  c,€),',~4—in  data 
de 	2 9, (99 2021; 
Având în vedere 

adresa Poliţiei Locale Tecuci nr.2829/2021inregistrata la Municipiul Tecuci cu nr 
46387/2021; 
referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrată  sub nr.1/6  /74".c2f  2021; 
raportul de specialitate intocmit de Direcţia Generală  Economică  i Serviciul 
Patrimoniu, inregistrat sub nr.49C002,/,‘-.09  2021. 
Decizia nr.12/14.07.2017 a Camerei de conturi Galaţi; 
rapoartele de avizare intocmite de comisiile de specialitate 	(.2  

- 	prevederile art.1 al anexei nr.1 din HG 841/1995 privind procedurile de transmitere 
fară  plată  i de valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice. 
- 	art. 129 alin.2, lit. c, d şi alin 7 lit. g din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
- art. 139, alin 3 lit. g coroborat cu art.196 alin.1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞ TE: 

Art.1.-  Se aprobă  transmiterea fără  plată  a autoturismului Dacia Logan, identificat 
conform Anexei nr.1 la prezenta hotărare, catre Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci; 
Art.2.  Cu data prezentei se abrogă  orice prevederi contrare se abrogă; 
Art.3.  Prezenta hotarăre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 
Tecuci. 
Art.4.  Prezenta hotărare va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 
Municipiului Tecuci. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  2CJdin 	03 2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind:Transmiterea fără plată a unui autoturism—Dacia Logan, aparţinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci către Poliţia Locală a Municipiului Tecuci. 

Autoturismul Dacia Logan GLO6TEC ce face obiectul proiectului de hotărâre 
se află in proprietatea municipiului Tecuci, achiziţionat in anul 2011 şi are o 
capacitate cilindrică de 1598 cm3, combustibilul folosit fiind benzină. 

Ca urmare a verificărilor Curţii de Conturi a României - Camerei de Conturi 
Galaţi, au rezultat deficienţe privind Indeplinirea condiţiilor legale de achiziţie a 
autoturismelor, mai precis In luna martie 2016 a fost achiziţionat un autoturism, in 
condiţiile 'in care parcul auto cuprindea deja trei autoturisme, fiind depăşit numărul 
maxim de autoturisme prevăzut de lege pentru autorităţile publice locale. 

Pentru a ne 'incadra în condiţiile impuse de legislaţia in vigoare privind numărul 
de autoturisme ce pot fi deţinute de autoritatea locală, este necesar transmiterea unui 
autoturism unei alte entităţi. 

Prin adresa Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci nr.2829/02.09.2021, a fost 
solicitat autoturismul Dacia Logan pentru a mări eficienţa activităţii instituţiei. 

in aceste condiţii propun transmiterea fără plată a autoturismului Dacia Logan, 
cu nr. de inmatriculare GLO6'TEC către Poliţia Locală a Municipiului Tecuci, conform 
prezentului proiect de hotărâre. 

PRIMAR, 
Lucian-Grigore Costin 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

M'UNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.  L1 din  16,0q , 	2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind:Transmiterea fără plată a unui autoturism—Dacia Logan, aparţinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci către Poliţia Locală a Municipiului Tecuci. 

Bunul mobil Dacia Logan, nr. Inmatriculare GLO6TEC propus pentru a fi 
transmis fără plată către Poliţia Locală a Municipiului Tecuci, aparţine domeniului 
privat al Municipiului. 

In conformitate cu art.1 din HG 841/1995 privind procedurile de transmitere 
fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, transmiterea 
fără plată de la o instituţie publică la o altă instituţie publică a unor bunuri, altele decât 
clădiri aflate in stare de funcţionare se face indiferent de durata de folosinţă a acestora 
daca acestea nu mai sunt necesare instituţiei publice care le are în administrare, dar 
care pot fi folosite in continuare de altă instituţie publică sau dacă potrivit 
reglementărilor "in vigoare, instituţia nu mai are dreptul să utilizeze obiectul respectiv. 

in conformitate cu art.129 alin 2 lit. c şi d, consiliul local exercită atribuţii 
privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraşului sau 
municipiului i gestionarea serviciilor de interes local asigurând furnizarea serviciilor 
publice privind ordinea publică. 

Faţă de aceste precizări, considerăm că proiectul de hotărâre indeplineşte 
condiţiile de legalitate şi oportunitate. 

Director Direcţie Generală Economică. 	Şef Serviciu Patrimoniu, 
Ec Nicoleta Ţăpoi 	 Ing. L)ucian Gradea 
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Anexa nr.1 la HCL nr.  /2// 	/-2,9- .9,  2021 

Nr. 
crt Denumire Anul 

fabricaţiei 
Capacitate 
cilindrică 

Valoarea de 
inventar lei Obs 

1 Autoturism Dacia Logan 2011 1598 cm3 26908,61 Carburant 
benzină 
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