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HOTĂRÂREA NR. 39 / 2020 

privind darea în administrare a unui microbuz școlar  

Școlii Gimnaziale ”MÁRTON ÁRON” din comuna Sândominic 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27 mai 

2020, convocat prin Dispoziţia nr. 117/2020, emisă de primarul comunei Sândominic, 

judeţul Harghita; 

 

Având în vedere adresa de solicitare nr. 152 / 21.05.2020 înaintată de Școala Gimnazială 

MÁRTON ÁRON din comuna Sândominic, Referatul de aprobare nr. 2392/21.05.2020 

al viceprimarului comunei Sândominic, Raportul de specialitate nr. 2393/21.05.2020 al 

secretarului general al comunei Sândominic; 

 

Luând în considerare avizul Comisiei de activități economico-financiară și Comisiei 

juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, resp. dr. și lib. cetățenilor, administrația 

publică; 

 

Ținând cont de Procesul-verbal de predare-preluare privind transmiterea fără plată a 

microbuzului marca OPEL MOVANO încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și comuna SÂNDOMINIC, județul Harghita; 

 

Văzând Fișa mijloacelor fixe din data de 31.03.2020 cu nr. de inventar 2033 al 

microbuzului Opel Movano Cibro 16+1 locuri; 

 

În conformitate prevederile: 

 art.362 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV; 

 Ordonantei de urgentă al Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 

scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României 

la nivelul Uniunii Europene; 

 Hotararii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si 

de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
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efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii; 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (1), (2) lit. ”c” și ”d”, alin (6) li. ”b”, alin (7) lit. ”a”, 

art.139 alin. (3) lit. ”g”şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare a microbuzului școlar OPEL MOVANO 

CIBRO 16+1 locuri, aflat în patrimoniul privat al comunei Sândominic, județul Harghita, 

în favoarea Școlii Gimnaziale ”MÁRTON ÁRON” din comuna Sândominic, cu 

următoarele date de identificare: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului 

Anul 

fabricației 

Serie motor Serie șasiu Valoarea de 

inventar 

1 Opel Movano 

Cibro 16+1 locuri 

2015 C038652 WOLVV34VEFBO81672 16.409 lei 

 

(2) Microbuzul școlar va fi utilizat în exclusivitate pentru transportul elevilor, fără a 

schimba destinația acestuia. 

 

(3) Finanțarea cheltuielilor de exploatare a microbuzului școlar vor fi suportate de Școala 

Gimnazială ”MÁRTON ÁRON” din comuna Sândominic. 

 

(4) Termenul de predare-primire a microbuzului școlar este de 5 ani, cu drept de 

prelungire cu acordul părților. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 

comunei Sândominic, prin Biroul financiar-contabil, resurse umane impozite și taxe 

locale. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Sândominic, în termenul prevăzut de lege, primarului, viceprimarului  comunei 

Sândominic, Biroului financiar-contabil, resurse umane impozite și taxe locale, Școlii 

Gimnaziale ”MÁRTON ÁRON” din comuna Sândominic și Instituției Prefectului 

județului Harghita, în vederea verificării legalității.  

 

 

 

Sândominic, la 27 mai 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

              Csatlós Tibor                         Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


