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 HOTĂRÂREANR. 32/2021
pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.15/2021 privind darea în administrare a

unui microbuz colar colii Gimnaziale „Nagy István” din Misentea, comuna Leliceniș Ș

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 30 iunie 2021,
convocată prin Dispoziţia primarului nr. 102/2021;

Având  la  bază  Adresa  cu  nr.  8061/S2/19.05.2021   înaintată  de  Institu ia  Prefectului-Jude ulț ț
Harghita,  Compartimentul  juridic,  controlul  legalită ii  actelor  administrative  i  contenciosț ș
administrative,  înregistrată  sub nr.  1605/21.05.2021,  prin  care  se  impune modificarea  actelor
normative privind Hotărârea nr. 15/2021 privind darea în administrare a unui microbuz colarș

colii Gimnaziale „Nagy István” din Misentea, comuna Leliceni.Ș

Analizând:
-  Proiectul de hotărâre nr. 45/2021 ini iat de primarul comuneiț
-  Referatul  de  aprobare  nr.  46/2021  înaintat  de  primarul  comunei  privind  aprobarea

contractului de comodat ;
-   Raportul  de  specialitate  nr.1660/2021  întocmit  de  secretarul  general  al  comunei

Leliceni; 
            -   Avizul favorabil al comisiilor pentru: 

 Activită i social culturale, culte, învă ământ, sănătate i familie, muncă i protec ieț ț ș ș ț
socială, protec ie copii, tineret i sport; ț ș

 Activită i economico-financiare, juridică i de disciplină; ț ș
 Activită i pentru agricultură, amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului iț ș ț ș

turism;

-  Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2021privind darea în administrare a unui microbuz
colar colii Gimnaziale Nagy István din Misentea, comuna Leliceniș Ș

- Procesul-verbal de predare-preluare privind transmiterea fără plată a microbuzului marca
OPEL MOVANO încheiat  între  Ministerul Dezvoltării  Regionale  i  Administra iei  Publice iș ț ș
comuna Leliceni, jude ul Harghita.ț

- Fi a mijloacelor fixe din data de 13.12.2020 cu nr. de inventar 2013 al microbuzuluiș
Opel Movano Cibro 16+1 locuri

-  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.63/2015 privind  înregistrarea  mijlocului  fix-microbuz
transport elevi;

În conformitate cu:
-  art.2144-art.2157  din  Codul  Civil  aprobat  prin  Legea  nr.287/2009,  cu  modificările  iș

completările ulterioare;
-   art.20, art.79, art. 80 i art.85 din Legea educa iei nr.1/2011 cu modificările i completărileș ț ș

ulterioare;
     - art.354, art. 355 i art.362 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codulș ț ț
administrativ;
     - art. 12(2) din Ordonan a de urgen ă al Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadruluiț ț
institu ional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finan elor Publice, de a scoate la licita ieț ț ț
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  deș
valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice, cu modificările i completările ulterioare;ț ț ș
     - Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
    -  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.52/2003  privind  transparen a  decizională  înț
administra ia publică, cu modificările i completările ulterioare,conform căruia anunţul public deț ș
aducere la  cunoştinţă  publică a proiectelor  de hotărâre  a  fost  afişat  la  data  de 17 mai  2021,
conform proces verbal de afi are nr. 1555/2021.ș

În conformitate cu prevederile art. 59- art.  61 ale Legii  nr. 24/200 privind normele de
tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  iș
completările ulterioare

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit. c) i d), alin.(6) lit. b), alin.(7) lit. a), art.139 alin.(3)ș
lit.g) i art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codulș ț ț
administrativ cu modificările i completările ulterioare;ș

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se  aprobă  modificarea   Hotărârii  Consiliului  Local  nr.15/2021  privind  darea  în
administrare  a  unui  microbuz colar  colii  Gimnaziale  „Nagy István” din Misentea,  comunaș Ș
Leliceni, după cum urmează:

La art. 1 alin. 3)”Finan area cheltuielilor de exploatare a microbuzului colar vor fi suportateț ș
din bugetul local al comunei Leliceni”

După articolul 1) alin.4) se introduce un nou alineat, cu următorul
cuprins::  Se aprobă contractul de comodat între Comuna Leliceni i coala Gimnazială Nagyș Ș
István care constituie Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Leliceni,
prin Compartimentul contabilitate-finan e, impozite i taxe.ț ș

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Leliceni,
în  termenul  prevăzut  de  lege,  primarului,  viceprimarului  comunei  Leliceni,  Compartimentul
contabilitate-finan e, impozite i taxe, colii Gimnaziale ” Nagy István” din comuna Leliceni iț ș Ș ș
Institu iei Prefectului jude ului Harghita, în vederea verificării legalită ii. ț ț ț

Pre edinte de edin ă,ș ș ț Contrasemnează pentru legalitate,
Consilier             Secretar general al comunei, 
Nagy Gábor                        Molnár Szidonia

Nr. 32
Adoptată în edin a din data de 30 iunie 2021ș ț
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieț
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