
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COML]NEI TARCAU

H O TARARE
privind transmiterea unei autospeciale in administrarea

Serviciului Voluntar pentru Situa{ii de Urgen{i

Consiliul local al comunei Tarciu, jude{ul Neam{;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 21512001, republicatd, privind administralia publicd locald,

cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Analizdnd referatul nr. 2.338 din 25.03.2015 al domnului Riqtei Gheorghe - responsabil cu

otganizarca transportului de mdrfuri qi persoane la nivel local prin care se solicitd casarea unei

autospeciale qi transmiterea in folosinfa Serviciului Voluntar pentru Situa]ii de Urgenld a unei alte

autospeciale din proprietatea comunei, inmatriculatd sub nr. NT 05 MKO;

YFndnd expunerea de motive a viceprimarului comunei, proiectul de hotdrdre gi raportul

compartimentului contabilitate ;

Jin6nd cont de faptul cd a fost aprobati o noud organigramd care a condus gi la reorganizarea

serviciilor publice fbrd personalitate juridicd care funcl.ioneazd la nivel local;

Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local pe domenii de activitate;

tn temeiul art.36 alin. (1), alin. (2),1it. ,,c" qi ale art. 45 alin. (3) din Legea administrafiei publice

locale nr. 215 12001, republicatd,

HOTAR tr:

Art. 1 Aprobd transmiterea in folosinfa Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenld al
comunei Tarcdu, judelul Neam!, a autospecialei (automobil mixt) DACIA DOUBLE CAB
I,9D, 4 uqi, inmatriculatd sub numdrul NT 05 MKO si datele de identificare inscrise in
cartea de identitate a vehiculului seria E. nr.324084.

Art.Z Primarul impreund cu compartimenteler de specialitate din aparatul de lucru vor duce la
?ndeplinire prevederile prezentei hortdr6ri urmdnd aa predarea autospecialei cdtre
Serviciului Voluntar pentru Situalii de tlrgenld Tarcdu sd se facd pebazd,de proces verbal.

Art. 3 Prezenta hotdrdre va fi adusd la cunoqtin{d publicd prin afiqare la sediul Primdriei comunei
Tarcdu qi va fi comunicatd primarului oomunei, Instituliei Prefectului judelului Neam! gi
persoanelor interesate, prin grija secretarului comunei Tarcdu.

Preqedinte de gedin{d,

A-VALERIU NISTOR

C ontr as emne az d p entru le galitat e,

Nr. 14 din 26 martie2015

Numdr consilieri locali infuncpie 13
Hotdrdrea a fost adoptat[ in qedin{a ordinard a Consiliului local al comunei Tarcf,u
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cu un numdr de 12 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi impotrivd din totalul de 12 consilieri prezen{i


