
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

privind : disponibilizarea bunului mobil Autobuz marca MERCEDES-BENZ – PRINTER  

    – TRITURO și transmiterea acestuia, fără plată, către Școala ”Anghel  

    Manolache” Scrioaștea. 

     

       Consiliul Local al comunei Scrioastea, județul Teleorman, întrunit în ședință 

ordinară de lucru în data de 28 ianuarie 2022, 

      Având în vedere : 

 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman, 

înregistrat sub nr. 391 /18.01.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.392 /19.01.2022; 

 - referatul nr.7652/27.12.2021 al compartimentului de specialitate, privind 

disponibilizarea autobuzului, aflat în patrimoniul UAT Scrioaștea; 

- adresa nr.418/19.01.2022 a Primăriei comunei Scrioaștea, prin care informează 

Școala ”Anghel Manolache” Scrioaștea cu privire la disponibilizarea Autobuzului marca 

MERCEDES-BENZ – SPRINTER TRITURO; 

- răspunsul nr.177/19.02.2022 al Școlii ”Anghel Manolache” Scrioaștea înregistrat 

la Primăria comunei Scrioaștea sub nr.426/20.01.2022 privind necesitatea și acordul 

preluării, fără plată, bunului disponibilizat; 

- procesul – verbal de predare – preluare nr.230AT/2015 privind transmiterea fără 

plată a autobuzului marca MERCEDES-BENZ – SPRINTER TRITURO încheiat între 

MDRAP și UAT Scrioaștea; 

- Cartea de identitate cu nr.K517214 a autobuzului marca MERCEDES-BENZ – 

SPRINTER TRITURO; 

- Certificatul de înmatriculare nr.T00144362R a autobuzului marca MERCEDES-

BENZ – SPRINTER TRITURO; 

- prevederile art.20 alin.(1) și art.85 alin.(1) din Legea nr.1/2011 e educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și Anexa nr.1 din H.G. nr.841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domeniul de activitate, ale consiliului local ;  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative. 



În temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2), art.139 

alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. Se aprobă disponibilizarea bunului mobil, de natură mijloc fix, aparținând 

domeniului privat al UAT Scrioaștea, Autobuz marca MERCEDES-BENZ – SPRINTER 

– TRITURO și identificat și având caracteristicile tehnice conform Anexei la prezenta. 

 Art.2. Se aprobă transmiterea fără plată, a bunului mobil Autobuz marca 

MERCEDES-BENZ – SPRINTER – TRITURO din patrimoniul privat al UAT Scrioaștea 

către Școala ”Anghel Manolache” Scrioaștea, în condițiile legii, în vederea utilizării în 

exclusivitate pentru transportul elevilor, fără a schimba destinația acestuia. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Comunei Scrioaștea să semneze, în termen de 

maxim 30 de zile de la data prezentei, procesul-verbal de predare-primire a bunului mobil 

identificat în Anexa la prezenta. 

Art.4. UAT Scrioaștea și Școala ”Anghel Manolache” Scrioaștea, vor înregistra în 

evidențele contabile operațiunile privind ieșirea, respectiv intrarea din/în gestiune a 

bunului mobil, în baza procesului-verbal încheiat între cele 2 părți. 

Art.5. Secretarul general al comunei Scrioastea, judetul Teleorman, va transmite 

prezenta hotărâre Instituției Prefectului - județul Teleorman pentru verificarea legalității și 

o va comunica instituțiilor, compartimentelor și persoanelor interesate.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Victor ȘTEFAN 

 

 

 

 

 

                      Contrasemnează pt. legalitate,  

                           Secretar general al UAT,  

                                 Elena CERNEA 

 

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA,  

Nr. 9 din 28.01. 2022 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) (majoritate simplă) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi  
 

 



COMUNA SCRIOAȘTEA   Anexa la HCL nr. 9 / 28.01.2022 

CONSILIUL LOCAL  
 

 

LISTA BUNURILOR PROPUSE SPRE DISPONIBILIZARE DIN PATRIMONIUL 

PRIVAT AL UAT SCRIOAȘTEA 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului  

Elemente de identificare  

(date de individualizare 

administrative și 

tehnică, descriptive, 

adresa actuală) 

Anul 

dobâbdirii 

sau după 

caz, dării 

în 

folosință 

Valoarea 

de 

inventar  

-lei- 

Situația 

juridică 

actuală 

Denumire act 

de proprietate 

sau alte acte 

doveditoare 

1 2 3 4 5 6 

1. Autobuz 

marca 

MERCEDES-

BENZ – 

SPRINTER 

TRITURO 

- Marca MERCEDES-

BENZ – SPRINTER 

TRITURO, 28 + 2 

locuri; 

- an fabricație : 2015 

- serie motor : 

65195532674246; 

- serie șasiu : 

WDB906155FN616973. 
 

An 

dobândire : 

2015 

207.717,32 Proces verbal 

de predare-

preluare 

nr.230AT/2015 

încheiat între 

MDRAP și 

UAT 

Scrioaștea; 
 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Victor ȘTEFAN 

 

 

 

 

                           

                           Contrasemnează pt. legalitate,  

           Secretar general al UAT,   

                                  Elena CERNEA 

 

 


