
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA NR. 15 / 2021
privind darea în administrare a unui microbuz colar școlar 

colii Gimnaziale ”Școlii Gimnaziale ”  NAGY ISTVÁN” din Misentea, comuna Leliceni

Consiliul Local al comunei Leliceni întrunit la şedinţa ordinară din data de
31 martie 2021, convocat prin Dispoziţia nr. 65/2021, emisă de primarul comunei
Leliceni, judeţul Harghita;

Având în vedere adresa de solicitare nr. 127/25.02.2021 înaintată de coalaȘcoala
Gimnazială  „NAGY  ISTVÁN” din  Misentea,  comuna  Leliceni,  Referatul  de
aprobare nr.12/2021 al primarului comunei Leliceni, Raportul de specialitate nr.
691/05.03.2021 al secretarului general al comunei Leliceni;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare,
juridică  şi  de  disciplină  i  al  comisiei  pentru  activităţi  social-culturale,  culte,și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport;

inând cont de Procesul-verbal de predare-preluare privind transmiterea fărăȚinând cont de Procesul-verbal de predare-preluare privind transmiterea fără
plată a microbuzului marca OPEL MOVANO încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale i Administra iei Publice i comuna LELICENI, jude ul Harghita;și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita; și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;

Văzând Fi a mijloacelor fixe din data de 31.12.2020 cu nr. de inventar 2013și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
al microbuzului Opel Movano Cibro 16+1 locuri;

În conformitate cu prevederile:
 art.362 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind CODULției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita; ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;

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;

 Hotărârii  Guvernului nr.  841/1995 privind procedurile de transmitere fără
plată  i  de  valorificare  a  bunurilor  apar inând  institu iilor  publice,  cuși al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita; ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;
modificările i completările ulterioare;și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,



 Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările i completărileși al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
ulterioare;

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

Cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr.53/2003  privind  transparen ației Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;
decizională  în  administra ia  publică,  cu  modificările  i  completările  ulterioareției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita; și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
conform căruia anunţul public de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de
hotărâre a fost afişat la data de 26 februarie 2021, conform proces verbal de afi areși al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
nr.  550/2021;

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (1), (2) lit. ”c” i ”d”, alin (6) li. ”b”, alinși al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
(7) lit. ”a”, art.139 alin. (3) lit. ”g”şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonan a deției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;
urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV;ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. (1) Se  aprobă  darea  în  administrare a  microbuzului  colar  OPELși al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
MOVANO CIBRO 16+1 locuri, aflat în patrimoniul privat al comunei Leliceni,
jude ul Harghita, în favoarea colii Gimnaziale ” NAGY ISTVÁN” din Misentea,ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita; Școala
comuna Leliceni, cu următoarele date de identificare:

Nr.
crt.

Denumirea
bunului

Anul
fabrica ieiției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;

Serie
motor

Serie asiuși al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, Valoarea
de inventar

1 Opel Movano
Cibro 16+1

locuri

2015 C039587 WOLVV34VEFBO8254
2

109.280 lei

(2) Microbuzul colar și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, va fi utilizat în exclusivitate pentru transportul elevilor,
fără a schimba destina ia acestuia.ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;

(3) Finan area cheltuielilor de exploatare a microbuzului colar vor fi suportate deției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita; și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
coala Gimnazială ”NAGY ISTVÁN” din Misentea, comuna Leliceni.Școala

(4) Termenul de predare-primire a microbuzului colar este de 5 ani, cu drept deși al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
prelungire cu acordul păr ilor.ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;

Art.2.  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei Leliceni, prin Compartiment contabilitate-finanţe, impozite şi taxe.



Art.3. Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  general  al
comunei  Leliceni,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  primarului,  viceprimarului
comunei Leliceni, Compartimentului contabilitate-finanţe, impozite şi taxe, coliiȘcoala
Gimnaziale  ”  NAGY  ISTVÁN”  din  Misentea,  comuna  Leliceni  i  Institu ieiși al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;
Prefectului jude ului Harghita, în vederea verificării legalită ii. ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita; ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;

      Pre edinte de edin ă,și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;                Contrasemnează pentru legalitate,
               Consilier,          Secretarul general al comunei,
           Nagy Csongor                       Molnár Szidonia

Nr. 15 
Adoptată în edin a din data de 31 martie 2021și al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, ției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieției Publice și comuna LELICENI, județul Harghita;
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