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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind prelungirea dreptului de folosință fără plată a microbuzului marca Opel, MovanoCibro, către Liceul Tehnologic Mârșa
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 25 Noiembrie 2021;
Luând act de:
- HCL Sibiu 253 nr. 253/2016 privind transmiterea, fără plată, a microbuzului școlar marca
Opel Movano-Cibro, către UAT Avrig, județul Sibiu;
- Procesul-verbal nr. 64.942/02.09.2016 încheiat între Municipiul Sibiu și Orașul Avrig,
având ca obiect predarea în patrimoniu a unui microbuz școlar 16+1 locuri, marca Opel
Monavo-Cibro, având starea tehnică de funcționare la parametri tehnici normali;
- HCL nr. 44/114/2016 privind preluarea fără plată din patrimoniul UAT Sibiu în
patrimoniul UAT Avrig, a unui microbuz școlar marca Opel Movano-Cibro și
transmiterea dreptului de folosință fără plată către Liceul Tehnologic Mârșa;
- Referatul de aprobare nr. INT595/19.11.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Juridic, înregistrat sub
nr. INT596/19.11.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig,

a)
b)
c)
d)
e)

Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) și art. 874 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată, cu
modificări și completări ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5) , art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b),
139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) – (2), art. 200 și art. 362 alin.
(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
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Art. 1. Se aprobă prelungirea dreptului de folosință fără plată din patrimoniul orașului
Avrig, către unitatea de învățământ Liceul Tehnologic Mârșa, a microbuzului școlar marca Opel
Movano-Cibro, pentru o perioadă de 5 ani cu drept de prelungire.
Art. 2. Se mențin în sarcina Liceului Tehnologic Mârșa obligațiile prevăzute la art. 2 alin.
(2) și art. 5 din HCL nr. 44/114/2016 privind preluarea fără plată din patrimoniul UAT Sibiu în
patrimoniul UAT Avrig, a unui microbuz școlar marca Opel Movano-Cibro și transmiterea
dreptului de folosință fără plată către Liceul Tehnologic Mârșa, respectiv:
 finanțarea cheltuielilor de exploatare a microbuzului școlar;
 obligația raportării, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, până la data de 31 decembrie a fiecărui an în care a utilizat microbuzul, datelor
privind numărul de elevi transportați și a numărului de kilometri rulați în anul respectiv.
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului orașului Avrig,
Direcției economice și Liceului Tehnologic Mârșa.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art. 5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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