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 HOTĂRÂRE nr. 18 / 27.08.2020 

cu privire la preluarea cu titlu gratuit a unui mijloc auto aflat  
în dotarea Gărzii de Coastă 

 
 Consiliul Local al comunei JIJILA, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară din data de 
27.08.2020,  fiind prezenți 11 consilieri locali; 
  
 Având în vedere prevederile: 

 Art. 32 alin. (2) din Instrucțiunea nr. 167/30 iulie 2009 privind scoaterea din funcţiune, 
valorificarea şi casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației şi Internelor; 

 H.G nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 
aparținând instituțiilor publice; 

 OG nr. 80/2001 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritățile administrației publice şi instituțiile publice; 

 Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale; 
 Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991    *** Republicată, Legea contabilității; 
 Avizul Instituției Prefectului – județul Tulcea cu nr. 11105/13.08.2020; 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Jijila, Deacu Costică; 
 Raportul compartimentului de resort; 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (3), lit. g și a, art. 196, 
alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art. 1 Se aprobă preluarea cu titlu gratuit a unui mijloc de transport aflat în dotarea Gărzii de 
Coastă, marca Iveco, model Masiv; 
 Art.2 Autoturismul va fi utilizat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Jijila; 
 Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele 
specializate; 

 Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Tulcea, primarului 
comunei Jijila, compartimentului financiar contabil și va fi făcută publică prin afișarea la sediul 
instituției și pe site în Monitorul Oficial Local. 

 
Adoptată astăzi 27.08.2020 cu 8 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 

 
  
 
       Președinte de ședință              Contrasemnează 
  Nicoară Dumitru   Secretarul general al comunei Jijila, 
                              Acriș Dumitru 
 

 


