
_S 
RO MANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROIECT DE HOTARARE 

Nr. 	Din 	 2019 

Privind: transmiterea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala Tecuci a unui autoturism 
DACIA DOKER 1,5 75cp  

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipjuiui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depurierii proiectului2§4Ş7tV. O  2019; ,— 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţat2,Q0/%Y",  in 

data de 
	

019; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub nr-2J2,679,0 • 2019; 
- raportul de specialitate intocmit ie Serviciul Adrninistrarea Domeniului Public şi 

Privat, inregistrat sub nr. 	 . 2019; 
- rapoartele de avire intocmite de comisiile de specialitate nr..// 2,/  
- art.123din Legea nr.215/2001privind administra ţia publică  localkrepublicată  in 2007; 
- art.147 din Constituţia României 
- in baza Deciziei C.C.R. nr.384 din 2018 şi art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" 

din Legea 215/2001 a admin.  istraţiei publice locale, republicată  in 2007: 

HOT Ă RĂŞ TE: 

Art.l.  Se aprobă  transmiterea in administrarea Direc ţiei de Mistenta Sociala Tecuci, 
a autoturismului DACIA DOKER 1,5 75cp, având numărul de inventar 30903107. 

Transmiterea in folosinţă  se face pe o durata de 5 ani cu posibilitatea prelungirii prin 
acordul părţilor. 

Art.2. Transmiterea in folosinţă  se face pe bază  de protocol de predare-primire. 
Art.3.  Cu data prezentei se abrogă  orice prevederi contrare prezentei hot ărâri; 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicat'A celor interesa ţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 	 SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: transmiterea in administrarea Diree ţiei de Asistenta Sociala Tecuei a unui autoturism 
DACIA DOKER 1,5 75cp  

Autoturismul marca Dacia DOKER are o capacitate cilindric ă  de1,5 şi o 
putere de 75 cp fiind utilizat până  la această  data pentru transportul muncitorilor şi 
a materialelor necesare salubriză-ril oraşului. 

Direcţia de asistenţă  socială  desfăşoară  activităţi in vederea asigutării 
condiţiilor minime de viaţă  persoanelor defavorizate. in cadrul Direc ţiei se 
efectuează  anchete sociale în toate zonele oraşului, 'in acelaşi timp asigurându-se 
transportul alimentelor şi a materialelor utilizate 'in cadrul activit ăţii. 

La această  dată  Direcţia de Asistenţă  Socială  nu are asigurat un mijloc de 
transport necesar deplasărilor. Transmiterea autoturismului vine in sprijinul 
Direcţiei de Asistenţă  Socială, nemaifiind necesară  achiziţionarea unui alt 
autoturism. 

in conformitate cu art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  Iocală, republicată  in 2007, Consiliile Locale hotărăs-  c ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat să  fie date în administrarea regiilor 
autonome ş i instituţiilor publice, să  fie concesionate ori să  fie inchiriate. 

Având in vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare 
proie,ctul de hotărăr' e în forma prezentată. 

PRIMAR, 
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ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA D0^1 NIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr.  2-j12. 7-din 	f0  , 2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: transmiterea în administrarea Direc ţiei de Asistenta Socia1a Tecuci a unui autoturism 
DAC1A DOKER 1,5 75cp  

in conformitate cu art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică  locală, republicată  in 2007, Consiliile Locale hotărăsc ca 

bunurile ce aparţin domeniului public sau privat să  fie date in administrarea regiilor 

autonome şi instituţiilor publice, să  fie concesionate ori să  fie inchiriate 

Btmul mobil ce face obiectu1 proiectidui de hotăr" âre aparţine domeniului 

privat al municipiului Tecuci. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că  proiectu1 de hotărâre 

indeplineşte condiţide de legalitate. 

ŞEF SERVICIU, 
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