
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.3 
Din 23 ianuarie2019 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe 
 

            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA,  
Întrunit în ședință ordinară 

 
Având în vedere: 
  
-  Expunerea de motive nr.4002/2019 a primarului comunei Treznea prin care se arată 

necesitatea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe. 
- referatul de disponibilizare întocmit de d-na Ticuș Anamaria președintele comisiei de 

inventariere a bunurilor ce apartin comunei Treznea  prin care se propune valorificarea bunului 
conform  procedurii stabilite prin Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

- avizul   al comisiei pentru activităţi dezvoltare economico-socială, administrarea 
domeniului public şi privat şi gospodărire comunală din cadrul Consiliului local al comunei 
Treznea, care este favorabil. 

In conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 52/2003 
privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.(b), alin.(5), lit.b), ale art.45 alin.(1) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.(1) Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a mijlocelor fixe 
– bunuri mobile, aflate în patrimoniul privat al Comunei Treznea, având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se probă prețul de pornire a licitaiei la valoarea din Raportul de evaluare a fiecărui 
bun în parte. 
 Art.2. (1) Procedura de vânzare, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a mijlocului fix 
– bun mobil prevăzut la art. 1 se va organiza de către Primăria comunei Treznea, în calitate de 
titular al dreptului de proprietate asupra acestuia, cu stricta respectare a prevederilor Anexei 
nr. 2 la Hotărârea Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 (2) Comisia de organizare și desfășurare a licitatiei se va constitui prin Dispoziție 
primarului. 
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Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în 
termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Treznea. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunica: 
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Sălaj; 
- Primarului comunei Treznea 
- locuitorilor comunei prin afisare. 
-dosar de ședință; 
-Dosar hotărâri 

  
 

  Preşedinte de şedinţă,                                             CONTRASEMNEAZĂ 
ROMITAN CAMIL-VASILE                                          Secretar 
                                              BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

 consilieri în funcţie : 9,  
consilieri prezenţi: 9, 
 voturi « pentru » :9; 
 « împotrivă » :-; 
  « abţine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA LA HOTĂRÂREA  
NR.3 /23.01.2019 
 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE  
A MIJLOCELOR FIXE – BUN MOBIL SCOASE LA VÂNZARE, PRIN LICITAŢIE  PUBLICĂ DESCHISĂ CU 

STRIGARE, AFLATE ÎN PATRIMONIUL PRIVAT AL COMUNEI TREZNEA 
 
 
 
 

 
 

DENUMIREA 
MIJLOCULUI FIX 

UM CANTITATEA/nr 
inventar 

NUMĂR 
ÎNMATRICULARE 

VALOARE-
RAPORT 

EVALUARE 

AN DE 
FABRICAŢIE 

DACIA LOGAN  
AMBITION  

BUC. 1/2300001 SJ 83 PCT 4427 2005 

DACIA LOGAN 
  AMBITION 

BUC. 1/2300000 B 53 WDR 4427 2005 

TRACTOR U 650 
CU REMORCĂ 

BUC 1/135  6991  

 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                             CONTRASEMNEAZĂ 
  ROMITAN CAMIL-VASILE                              Secretar 
                      BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 



COMUNA TREZNEA 

PRIMAR 
 Nr. 2/18.01.2019 

 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la  proiectul de  hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor 

mijloace fixe 
 

 
  

Analizând Referatul de disponibilizare întocmit de comisia de inventariere a 
patrimoniului comunei Treznea prin care se propune valorificarea a mijlocelor fixe – bunuri 
mobile, aflate în patrimoniul privat al Comunei Treznea, având datele de identificare 
prevăzute în anexa care  . 

În conformitate cu prevederile HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, bunurile aflate în stare de funcţionare pot fi valorificate, prin vânzare la licitaţie, cu 
respectarea procedurii prevăzute de Anexa nr. 2 la actul normativ menţionat, numai după 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Anexa 1 la acelaşi act normativ. 

S-a demarat procedura de transmitere fără plată a autoturismului Dacia Logan prin 
disponibilizare către alte instituţii publice, drept pentru care prin adresa 4081/19.10.2015 s-a 
adus la cunoştinţa instituţiilor  posibilitatea transmiterii fără plată a autoturismului susmenţionat. 

Prin adresa nr. 7964/25.11.2016 Primăria comunei Şoimuş ne-a comunicat că nu poate 
da curs transmiterii fără plată a autoturismului, la fel şi Primăria comunei Brănişca prin adresa 
nr.   şi Primăria Rapoltu Mare prin adresa nr. 351/23.02.2016 

În consecinţă prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a mijlocului fix – bun mobil mai 
sus amintit se va organiza de către Primăria comunei Hărău în calitate de titular al dreptului de 
proprietate asupra acestuia, cu stricta respectare a  prevederilor Anexei nr. 2 la HG nr. 
841/1995. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre a foost întocmit cu 
respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem adoptarea lui în 
forma prezentată. 
 
 

 

PRIMAR, 

OROS CRISTIAN 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA HĂRĂU 
CONSILIUL LOCAL 



Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ 
Nr. 575 din 22.02.2016 
 
 
 
 

R A P O R T   D E   A V I Z A R E 
la  proiectul de  hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui 

mijloc fix 
 
 
 
 

Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, servicii şi comerţ, luând în dezbatere la  proiectul de  hotărâre 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui mijloc fix, constată  că 
acest proiect reglementează în spiritul legii probleme de interes local care sunt 
legale şi oportune. 
 

Drept pentru care avizează favorabil proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTE,      Membrii, 

          Vedinaş Ioan Călin     Albu Weber Lucian Mihael 

        Dălie Petru 

        Iohom Ioan Ladislau 

        Moga Petru 

             

 

 


