
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 
 

 

1 

 

HOTĂRÂREA NR. 65 / 2020 

privind valorificarea autospecialei ARO 338 TC, 

 aflat în patrimoniul privat al comunei Sândominic, județul Harghita 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, județul Harghita, întrunit la şedinţa ordinară 

din data de 21 septembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 162 /2020 emisă de 

primarul comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 4173/2020, 

raportul de specialitate nr. 4174/2020 prezentată de referentul de achiziții publice d-l 

Boros Csaba, precum și avizul Comisiei de activități economico-financiare; 

 

Văzând Raportul de evaluare întocmit de SC DIAMETAL SRL conform contractului de 

prestări servicii nr.1/22.06.2020; 

 

Luând în considerare Dispoziția nr.283/2019 privind desemnarea unor comisii de 

inventariere, clasare, declasare și recepție anuală al patrimoniul comunei Sândominic, 

județul Harghita și Procesul-verbal de inventariere nr.7018/2019 a obiectelor de inventar 

aflate în patrimoniul comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă  

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În conformitate cu prevederile:  

- art.354, 355 și art.363 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

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

bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii 

- Ordonanta 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, 

casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al 

statului si al unitatilor administrativ-teritoriale; 
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- Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale, republicată; 

- Hotararea 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată; 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, art.139 alin.(1), alin.(3) lit. „g” 

și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă valorificarea prin vânzare a autospecialei ARO 338 TC având număr 

de înmatriculare HR-04-GOR, aflat în patrimoniul privat al comunei Sândominic, județul 

Harghita. 
 

Art.2. Se aprobă Procedura privind organizarea și desfășurarea licitației pentru 

vânzarea bunului mobil autospecială ARO 338 TC, conform anexei nr.1, precum și 

Caietul de sarcini privind desfășurarea procedurii de licitație publică deschisă cu 

strigare, organizată în vederea valorificării prin vânzare a mijloacelor fixe, conform 

anexei nr.2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, consilierul 

contabil și referentul de achiziții publice al Primăriei comunei Sândominic. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Sândominic, Biroului 

financiar-contabil, resurse-umane, impozite și taxe locale, Compartimentului de 

dezvoltare rurală și achiziții publice, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în 

vederea verificării legalității. 

 

Sândominic, la 21 septembrie 2020 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

               Bara Zsolt                         Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 


