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        ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

    PRIMAR 

NR.159 DIN 27.07.2022      

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind disponibilizarea  și  transmiterea fără plată Comunei  Fărău, a  materialului lemnos rezultat  

din  urma lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,, Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

educționale a Școlii “Lucian Blaga” clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș” 

 

 

 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la 

data de 27.07.2022 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.331/21.07.2022 de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu; 

 

          Având în vedere; 

-  Referatul de aprobare nr.11793/27.07.2022 al Direcției economice privind necesitatea 

disponibilizării  și  transmiterea fără plată Comunei  Fărău, a  materialului lemnos rezultat  în 

urma lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

educționale a Școlii “Lucian Blaga” clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș”; 

      - Procesul Verbal nr. 11303 din 19.07.2022 a comisiei de inventariere a  materialului lemnos 

rezultat  din  urma lucrărilor efectuate prin proiectul Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

educționale a Școlii “Lucian Blaga” clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș” 

         - Procesul Verbal de predare-primire nr. 11386 din 20.07.2022 încheiat între SC CONTACT 

IMPEX SRL Ocna Mureș și comisia de inventariere a materialului lemnos rezultat  în  urma 

lucrărilor efectuate în cadrul proiectului  Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educționale a 

Școlii “Lucian Blaga” clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș” 

         - adresa Primăriei orașului Ocna Mureș  cu nr.11392 din 20.07.2022, către Primăria comunei 

Fărău privind disponibilizarea materialului lemnos, conform HG nr. 841/1995; 

        - adresa Primăriei comunei Fărău nr.2163 din 26.07.2022,către Primăria orașului Ocna Mureș 

prin care solicită  materialul lemnos și parchetul degradat, conform HG nr. 841/1995 

        - prevederile legale cuprinse în Legea 82/1991- Legea contabilității,republicată și actualizată , 

      -  raportul de specialitate _________nr.______________________ al Direcției economice; 

      - avizele __________ale comisiilor de specialitae nr.1 și nr. 2 ale Consiliului local Ocna Mureș; 

        - OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ 

        - HG 2139/2004  pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe , 

       - HG nr. 841/1995 – privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 

aparținând instituțiilor publice . 

      - Legea 273/2006 - privind finanțele publice locale. 

 

          În temeiul  art. 129 alin. (6) lit. b), art.139, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
                          

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art. 1. Se aprobă disponibilizarea  și  transmiterea fără plată Comunei  Fărău, a  materialului 

lemnos -  57 metri steri de material lemnos  x350 kg/ms = 20 tone și 5 tone de parchet degradat 

impregnate cu motorină și bitum rezultat din sălile de clase,  rezultat  în  urma lucrărilor efectuate 

prin proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educționale a Școlii “Lucian Blaga” 

clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș”. 
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      Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu și comisia de inventariere numită prin Dispoziția nr. 

328/14.07.2022. 
 

                   Se comunică la:  

       - Instituţia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcția economică;    

       - Responsabilul comisiei de inventariere; 

       -Comuna Fărău.    

 

                                                        

Ocna Mures, 27.07.2022 
 

 

 

                        INIŢIATOR,               AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,           SECRETAR GENERAL 

                SILVIU VINŢELER     SIMION NICUŞOR PANDOR 
 

 

 

 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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