
ROMÂNIA                                                                                

JUDEŢUL ALBA                                                                      

ORAŞUL TEIUŞ  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.44/2019 

privind acceptarea preluării prin transfer fără plată a unui bun  mobil Autoturism Volskwagen Bora 

cu număr de identificare WVWZZZ1JZ1W494484 din patrimoniul MAI-Instituția Prefectului Alba în 

patrimoniul oraşului Teiuş 

 

            Consiliul Local al oraşului Teiuş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28 mai 

2019,şedinţă publică; 

            Având în vedere: 

        -proiectul de hotărâre privind acceptarea preluării prin transfer fără plată a unui bun  mobil Autoturism 

Volskwagen Bora cu număr de identificare WVWZZZ1JZ1W494484 din patrimoniul MAI-Instituția 

Prefectului Alba în patrimoniul oraşului Teiuş 

        -expunerea de motive nr.7172/24.05.2019 la proiectul de hotarare privind acceptarea preluării prin 

transfer fără plată a unui bun  mobil Autoturism Volskwagen Bora cu număr de identificare 

WVWZZZ1JZ1W494484 din patrimoniul MAI-Instituția Prefectului Alba în patrimoniul oraşului Teiuş 

        -prevederile art.32 din Instrucțiunile MAI nr.167/2009 privind scoaterea din functiune, valorificarea si 

casarea bunurilor in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor 

        -raportul nr.7173/24.05.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Teiuş; 

        -Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice,cu modificările şi completările ulterioare 

        -prevederile Legii nr.33/2011 pentru aprobarea OUG nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice 

        -prevederile Legii nr.155/2010,privind Poliţia locală.republicată cu modificările şi completările ulterioare 

şi faptul ca în aparatul de specialitate al primarului oraşului Teiuş este înfiinţat şi funcţionează compartimentul 

Poliţia locală cu un număr de 7 angajaţi 

       În temeiul art. 36 alin.(2),lit.c,coroborat cu art.45,art. 115 alin.(l) lit.b si art. 121 alin.(1) si alin.(2) din 

Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

             Art. l. Se acceptă preluarea prin transfer fără plată a unui bun  mobil Autoturism Volskwagen Bora cu 

număr de identificare WVWZZZ1JZ1W494484 din patrimoniul MAI-Instituția Prefectului Alba în 

patrimoniul oraşului Teiuş  și  în dotarea Poliției locale a orașului Teiuș în vederea îndeplinirii atribuțiilor 

prevăzute de  Legea nr.155/2010,legea poliției locale. 

             Art.2.Oraşul Teiuş va înregistra în evidenţele contabile bunul primit. 

             Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul tehnic și serviciul 

buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş. 

            Art.4.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute 

de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

        Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ,Primarului oraşului Teiuş 

,Serviciului tehnic;serviciului buget finanțe.Se afişează la sediul Primăriei. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

                                                                                                                                     Teiuș,28 mai 2019 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                Consilier ACHIMESCU IOAN                                         BARA   MARIA 
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