
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. _____ din 27.11.2018 
 

privind aprobarea transferului mijlocului fix „microbuz pentru transportul școlar” din 

gestiunea U.A.T. Comuna Giarmata, Jud. Timiș, în gestiunea Școlii Gimnaziale 

Giarmata, Jud. Timiș, cu titlu gratuit 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județ Timiș, întrunit în ședința ordinară din 

data de 27.11.2018: 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a domnului primar ing. Bunescu Virgil; 

 Raportul de specialitate întocmit de d-na Salavat-Ecobici Irina, consilierul juridic din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Giarmata; 

 Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

 Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată; 

 Anexa nr. 1 din HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și 

valorificarea bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică; 

 Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și d), alin. 6, lit. a), pct. 1) coroborate cu art. 121, alin. 

(1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consilului Local 

Giarmata. 

În temeiul art. 45, slin. (6) și al art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART. 1. Se aprobă transferul mijlocului fix „microbuz pentru transportul școlar”, 

identificat astfel: Nr. de identificare: WOLVV34VEFB081189, Nr. de omologare: 

G11M111711Y75E5/2015, Categoria: Microbuz M2 Clasa B, Caroseria: CA fără etaj, 

Tipul/Varianta: CIOM/CAB20.011K23/MOVANO – CIBRO, Nr. locuri: 17, Culoarea Galben, 

identificat prin carte de identitate a vehiculuilui seria K746868, din gestiunea U.A.T. Comuna 

Giarmata, Județul Timiș, în gestiunea Școli Gimnaziale Giarmata, Județul Timiș, cu titlu gratuit, 

potrivit protocolului de predare-primire, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. Se împuternicește dl. Primar ing. Bunescu Virgil, în vedera semnării 

protocolului de predare-rimire, pentru și în calitate de reprezentant al U.A.T. Comuna Giarmata, 

Județul Timiș, precum și toate documentele necesare transferului, iar compartimentul financiar-

contabil al aparatului de specialitate al primarului, va realiza operațiunile privind ieșirea din 

gestiune a mijlocului fix „micorbuz pentru transportul școlar. 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



ART. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”,                             

0  „împotrivă”, 0 „abțineri”. 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

1. Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

2. Primarului comunei Giarmata; 

3. Serviciului Contabilitate, Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale; 

4. Școlii Gimnaziale Giarmata; 

5. Se va afișa. 

 

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                                                                                        SECRETAR 

               TIUCH LENUȚA                                                            GHERMAN SORINA-ANA    


