ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind privind aprobarea transferului Autospecialei P.S.I. tip APCT,
către alt consiliu local din judeţul Iaşi, care va solicita în mod expres acest transfer.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 28.02.2008, având în vedere:
nota de fundamentare nr. 139/23.01.2008, prezentată de primarul comunei domnul
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 140/23.01.2008;
referatul nr. 144/24.01.2008, întocmit de secretarul comunei;
H.G. nr. 841/1995 privind procedura de transfer fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
Art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
avizul favorabil al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
referatul Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 148/25.01.2008;
votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
art. 36 alin. (5) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1.-(1)Se aprobă întocmirea documentaţiei în vederea transferului Autospecialei P.S.I. tip APCT
RD 8135, 31-B-898, serie şasiu 28580, către alt consiliu local din judeţul Iaşi, care va solicita în mod expres
acest transfer.
(2) Se mandatează primarul comunei pentru a semna în numele Consiliului local Scînteia,
documentele de transfer, cu avizul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi.
Art.2.-Primarul împreună cu executivul vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
Art.3.-Hotărârea se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-compartimentului financiar-contabilitate al primarului comunei Scînteia;
- Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Busuioc Vasile
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