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Nr.202/28.06.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea transmiterii fliră plată a autoutilitarei marca DACIA DUSTER cu 
nr.de inmatriculare OT-10-YKX către Primaria comunei Dobrosloveni 

CONSI.JUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA Intrunit şedinţa ordinară din data de 
28.06.2022. 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina inregistrat sub nr.74931/21.06.2022; 
- Raportul de specialitate nr.74934/21.06.2022 al Directiei Generale Economice; 
- adresa Primariei comunei Dobrosloveni nr.3556/21.06.2022, inregistrata la Primaria municipiului 

Slatina sub nr.74888/21.06.2022 prin care solicita transmiterea fara plata a autoutilitarei marca Dacia 
Duster; 

- referatul de disponibilizare nr.72504/14.06.2022 al Serviciului Administrativ; 
- prevederile art.1 din H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de 

valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(14), art.139 alin.(1) si art.196, alin.(1), 
lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1. (1) - Se aprobă transmiterea fără plată, de la U.A.T. Municipiul Slatina către Primăria 
comunei Dobrosloveni, judetul Olt, a autoutilitarei cu urmatoarele date de identificare: 

-marca: N1 DACIA DUSTER; 
- nr.de inmatriculare: OT-10-YKX; 
- an fabricatie: 2016; 
-nr. de identificare: UU1HSDL9G56003200; 
- serie motor: R004551; 
- data darii in folosinta: decembrie 2016; 
- data amortizarii complete: decembrie 2021; 
-valoare de inventar: 40.566,85 lei 
- valoare amortizata: 40.566,85 lei; 
-durata normala de functionare: 60 luni; 

(2) - Preluarea mijlocului fix se va face pe baza de proces verbal de predare-primire, in 
conditiile prevăzute de legislatia in vigoare. 



Art. 2 Primarul municipiului Slatina şi Direcţia Generală Economică vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotărări. 

Art. 3 Prezenta hotărăre se va aduce la cunostinta publică pe pagina de internet a Primariei 
municipiului Slatina si se va comunica la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Administratorul public; 
- Directia Generala Management; 
- Direcţia Generala Economică; 

- Serviciul Cheltuieli, Financiar - Contabilitate. - - - 

Preşedinte de şedinţă, 

• SERBAN ̀ GabrIla 
Contrasemneiză, 

Secretar general al-ninnicipiului Slatina 
ffli illâi - Ion IDITA 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenti 
3 - consilieri absenti 

21 - consilieri în functie. 


