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  H O T Ă R Â R E A nr.29/2018  
privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării a autoturismului 

marca Dacia  
 

             
 
              Consiliul Local  Ciumani la ședința ordinară din  data de 14 mai  2018, 
              Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentat de Viceprimarul comunei cu privire 
la arobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării autoturismului marca 
Dacia, 
               Văzând studiul de oportunitate nr.1427/2018 privind oportunitatea privind 
scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a autoturismului marca Dacia,  
precum referatul favorabil nr.29/2018 al comisiei de specialitate pentru administrarea 
domeniului public şi privat al comunei și raportul nr.29/2018 a compartimentului 
contabilitate; 
               Luând în considerare prevederile: 
              - art. 36 alin.5 litera b) ,art.45 alin.3) şi art.123 din Legea nr. 215/2001 - legea 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
          -art. 4 din Legea 213/1998 privind propretatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
modificată ulterior;  
             - Inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Ciumani, nr. de inventar 2035; 
             - art.3 și art.4 din Ordonanța Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, 
               Respectând prevederile Legii nr.21/1996,legea concurenţei, modificat şi completat 
ulterior şi prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică,procesul-verbal de afişaj nr.1456 /14.05.2018. 
             În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.(1),alin.(2) litera c), alin.(5) litera 
b), art.45 alin.(3) şi art.123 din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice 
locale,republicată cu modificările şi completările ulterioare,cu un număr de 13 voturi pentru 
adoptă prezenta 
 
 

h o t ă r â r e: 
 
 
              Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea casării și valorificării a 
autoturismului marca Dacia Super Nova, numărul de înmatriculare HR-06-XEI, sursa de 
energie benzină, capacitatea cilindrică 1390 mc3, anul fabricației 2001, culoarea : silver 
diamant, numărul de omologare :ABDA1U1111T09X5-2001, intrat în inventarul Primăriei 
comunei Ciumani pe data de 12 mai 2009, valoarea de inventar 3936 lei. 
 
              Art.2. Suma rezultată în urma predării autoturismului la se va constitui venit la 
bugetul local al comunei Ciumani. 
      



            Art.3. Viceprimarul comunei Ciumani va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
             Art.4. Prezenta hotărâre prin grija secretarului comunei se comunică Viceprimarului 
și Instituției Prefectului Județului Harghita, precum se aduce la cunoștință publică. 
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