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                                                                                                                  Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                 cu votul a  14  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR. 246 

privind preluarea prin transfer , fara plata, a 2 (doua) autoturisme, respectiv 

VOLVO.S.80  si VW.Jetta 
 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui . 

 

 Având în vedere : 

• Adresa Ambasadei Romaniei la Haga , inregistrata la Primaria municipiului 

Husi la nr.9046 din 05.05.2020 ; 

• Referatul  Compartimentului Protectie Civila nr.12187 din 17.06.2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.12188 din 

17.06.2020  privind preluarea prin transfer , fara plata, a 2 (doua) 

autoturisme VOLVO.S.80  si VW.Jetta; 

• Raportul Compartimentului Protectie Civila nr.12189 din 17.06.2020; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;    

• Avizul Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale,buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice  şi comerţ ; 

 În conformitate cu   prevederile HG nr.841 /1995 privind procedurile de transmitere 

fata plata si de  valorificare  a bunurilor apartinand institutiilor publice,  art.129 alin.(2) 

lit.c) , alin.(6) lit.a)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

           În temeiul art.139  alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

             H O T A R A S T E: 
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 Art.1. Se aprobă preluarea prin transfer , fara plata, a 2 (doua) autoturisme , 

respectiv  VOLVO.S.80  si VW.Jetta, de la Ambasada Romaniei la Haga, catre Primaria  

Municipiului  Husi,judetul Vaslui. 

 

 Art.2. Se aproba suportarea din bugetul local a Municipiului Husi  a sumei de 14,0 

mii lei reprezentand cheltuieli de transport, asigurare, taxa export, transport pe platforma, 

taxe drum , taxe RAR si de inmatriculare , pentru cele 2(doua) autoturisme mentionate la 

art.1 , din credite bugetare aprobate pe anul 2020 – Cap.51.02. – Autoritati Executive , 

Titlul 20 – bunuri si servicii, aliniat  20.01.30 – alte bunuri si servicii. 

 Art.3.Preluarea prin transfer , fara plata, a celor 2 (doua) autoturisme  se va face pe 

baza de proces verbal de predare-primire , urmand a fi inregistrate in evidenta contabila a 

Primariei  Municipiului  Husi. 

 Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.   
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