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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind transmiterea fără plată a două autoturisme unităţilor şcolare de învăţământ

preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.1517/22 martie 2018,
- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate din aparatul de

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.1518/22 martie 2018,
- prevederile Anexei nr.1 la H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de

transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice,
În baza art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45, precum şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: (1) Se aprobă transmiterea fără plată a autoturismului CHEVROLET
LACETTI din patrimoniul U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, în patrimoniul Şcolii
Gimnaziale „Zelk Zoltan” - Valea lui Mihai.

(2) Datele de identificare ale bunului transmis cu titlu gratuit sunt prevăzute în
Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă transmiterea fără plată a autoturismului FORD FOCUS
din patrimoniul U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, în patrimoniul Colegiului Agricol nr.1 -
Valea lui Mihai.

(2) Datele de identificare ale bunului transmis cu titlu gratuit sunt prevăzute în
Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3: Conducătorii instituţiilor publice, împreună cu conducătorii
Compartimentelor financiar contabile răspund de înregistrarea în evidenţele contabile a
operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea din/în gestiune a bunurilor
predate/primite, în baza procesului verbal de predare primire încheiat între părţi.

Art.4: Finanţarea cheltuielilor necesare pentru administrarea autoturismelor se
face din bugetul propriu al unităţilor şcolare cărora acestea se predau.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului, Judeţul Bihor;
 Primarul Oraşului Valea lui Mihai;
 Biroul buget-contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului

Oraşului Valea lui Mihai;
 Şcoala Gimnazială „Zelk Zoltan Valea lui Mihai
 Colegiul Agricol nr.1 – Valea lui Mihai
 Se afişează pe site-ul: www.valealuimihai.ro;
 La dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Karsai József-Attila

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p.  SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Magyar Anna

Nr.29 din 29 martie 2018
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 17
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ
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ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.29/29 martie 2018

DATE DE IDENTIFICARE
ale autoturismului transmis în patrimoniul Şcolii Gimnaziale Zelk Zoltan – Valea lui Mihai

Nr.
crt.

Denumirea bunului
transferat

Persoana juridică de la
care se preia bunul

Instituţia publică la care
se transferă bunul Caracteristicile bunului transferat

1 Autoturism
– Nr. de inventar: 2017

U.A.T. Oraşul
Valea lui Mihai

Şcoala Gimnazială
Zelk Zoltan

– Valea lui Mihai -

- categoria: Autoturism M 1
- marca: CHEVROLET, 5 locuri
- tipul: KLAN/NN1/LACETTI
- anul fabricaţiei: 2006
- serie motor: 689142K
- nr. de omologare: AACHKLNP11U15E4
- nr. de identificare: KL1NF196J6K453225
- culoarea: ROŞU
- nr. de înmatriculare: BH – 09 – CHH
- valoare de inventar: 6.500 lei
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ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.29/29 martie 2018

DATE DE IDENTIFICARE
ale autoturismului transmis în patrimoniul Colegiului Agricol nr.1 – Valea lui Mihai

Nr.
crt.

Denumirea bunului
transferat

Persoana juridică de la
care se preia bunul

Instituţia publică la care
se transferă bunul Caracteristicile bunului transferat

1 Autoturism
– Nr. de inventar: 2013

U.A.T. Oraşul
Valea lui Mihai

Colegiul Agricol nr.1 -
Valea lui Mihai -

- categoria: Autoturism M 1
- marca: FORD, 5 locuri
- tipul: DFW/C9DA1/FOCUS
- anul fabricaţiei: 2000
- serie motor: YC49592
- nr. de omologare: AA191N1611C48E2
- nr. de identificare:WFOFXXWPDFYC49592
- nr. de înmatriculare: BH – 10 – ZBZ
- valoare de inventar: 4.400 lei


