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HOTANAREA Nr.68
Din 13 iunie 2Ot9

lPrivind aprobarea transferului IEri platd din patrimoniul Inspectora,tului

Judefean

in Construcfii Prahova in patrimo4iul Unitifii Administrativ

Teritoriale - Ora;ul $tei, jude{ul Bihor, a autoturisrpului marca DACIA, modelul
LOGAIN, alimentat cu motorina, identificat prin cfrtea de identitate nurnirul
G474327 cu nr. de inmatriculare PH-14-YGS.
La iniliativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
AvAnd ln vedere raportul de specialitate - expqnere de motive, inregistrat la
nr. 277812019 intocmit de dl. dl. Muf Dan, inspector in cadrul Serviciului UAT din
cadrul Primd.riei oragului $tei prin care propune aprqbarea transferului tdrd platd

din pzrtrimoniul Inspectoratului Judelean in Construcfii Prahova in patrim.oniul
Unitd!:ii Administrativ Teritoriale - Oraqul $tei, judelul Bihor, a autoturisrnului
marca DACIA, modelul LOGAN, identihcat prin cartea de identitate nurndrul
G474327, cu nr. de inmatriculare PH-14-YGS.
'Vdzend Acordul de predare - preluare fdrd, p[atd a autoturismului rnarca
DACIA, modelul LOGAN, identificat prin cartea de {dentitate numdrul G47,+327,
concre:tizat prin adresa nr. 237891LI.O6.2OL9 inrEgistrata la sediul institutiei
noastre cu nr.27 56 / II.06.2019.
'finAnd cont de prevederile HG nr. 84I llf 995 priuind procedurile de
transmitere fdrd platd gi de ualorificare a bunurilor apay.tindnd institu{iilor publice.
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(2), lit. cf 9i d), alin. (5) lit. a), art. 45,
alin. (3) 9i art. 115 din Legea administrafiei pu$lice locale nr.2L5l2OO.L, cu
modihcdrile qi completdrile ulterioare,
Consiliul Loco,l al oragulul $tel,

HorAnAsrq

fu!.!- Se aprobS. transferul tdre platd din patrimoniul Inspectorertului
Jude{ean in Construc{ii Prahova in patrimoniul Unit{fii Administrativ Teritoriale Oragul $tei, judeful Bihor, a autoturismului marQa DACIA, modelul LOGAN,
alimenLtat cu motorina, identificat
de inrrratriculare PH- 14-YGS

prin cartea de identitate numdrul G474327 cu nr.

ArtQ - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcirreazd.
primaml oraqului $tei, jud.Bihor, consilierul juridic pl Consiliului Local Serviciul
U.A.T. din cadrul Primdriei oragului $tei gi Serviciul Sconomic din cadrul Prinabriei
oraguhri $tei.

Art.3 - Prezenta hotdrare se comunicS. cu :
- Institufia Prefectului judefului Bihor;

- Primarul oraqului $tei;
- Inspectoratul Judefean in Construcfii Pfahova;
- Serviciul UAT din cadrul Primd.riei gtei;
- Serviciul Economic din cadrul Primdriei orasului $tei.
- Consilierul juridj
iliului Local:
- Ahsare pe si
.orasului Stei:
-Un
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prezenfi din totalul de 15 consilieri).

