ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 63
Din 09 decembrie 2019

Privind darea în administrare a unui bun aparținând domeniului privat de interes local al
orașului Făurei către Serviciul Public de Salubrizare
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 09
decembrie 2019;
Având în vedere:
Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului;
Ø Referatul compartimentului mediu și protecție civilă din aparatul de
specialitate al primarului;
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
respectiv Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură, sport şi agrement, Comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ şi
Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie;
În baza prevederilor art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată și actualizată şi ale art. 129 alin. 2 lit. ,,c”, alin. 6 lit. „b” din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 136. Alin. 1, art. 139, alin. 1, alin. 3 lit. ,,g”, alin. 5 și ale art. 196
alin. 1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1.(1) Se aprobă darea în administrare a utilajului buldoexcavator MST
624/644, având număr de inventar 14018, cod de clasificare 2,1.3.4., în valoare de
282496,80 lei, cu durată normală de utilizare 180 luni începând cu luna ianuarie 2016,
către Serviciul Public de Salubrizare Făurei.
(2) Serviciul Public de Salubrizare Făurei va achita o redevență lunară de
1569, 42 lei până la data expirării duratei normale de utilizare a mijlocului fix primit în
administare.
Art. 2. Predarea-primirea se face conform protocolului prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Primarul orașului Făurei să semneze protocolul de
predare-primire care va fi încheiat cu Serviciul de Salubrizare Făurei.
Art. 4. Prin grija secretarului general al oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la
cunoştinţa persoanelor interesate.
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