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HOTARARE
Nr. 13 din 15 Aprilie 2021

Privind aprobarea solicitérii d6 transmitere a bunurilor achizitionate prin proiectul
lmplementarea de solug‘ii e—guvemare in zona de SUD a judezului Vrancea, firé
plaza, din patrimoniul privat a1 Jude’gului Vrancea in patrimoniul privat a1 comunei
Obrejiia.

Consiliul local :11 comunei Obrejiga, judetul Vrancea,

Avénd in vedere:

— proiectul de hotérére nr. 16 din 09 Aprilie 2021 initiat de primarul comunei
Obrejiga, privind alegerea pre§edinteiui de sedin‘gé a1 Consiliului Local Obrejiga
pentru gedingele din urmétoarele trei luni;

- adresa Consiliului Judegtean Vrancea nr. 6381 din 02.04.2021 prin care 36
aduce la cun0§tin§é faptul 051 bunurilor achizitionate prin proiectul Impiementarea
de soluzii e-guvemare in 2mm de sud a judegului Vrarzcea, aflate in stare de
funcgiune, vor f1 disponibilizate;

- referatul de aprobare a] primarului comunei in calitate de inigiator a1

proiectului inregistrat cu nr. 1446 din 09 Aprilie 2021;
~ raportul de specialitate a1 secretarului general a1 comunei, inregistrat cu nr.

1445 din 09 Aprilie 2021;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obreji‘ga;

In conformitate cu prevederile:

- 2111.1 si Anexa nr.l din HG nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind
procedurile de transmitere firfi platé §i de valorificare a bunurilor apartinénd
institugiilor publice;

- 5111.129 a11n.(2) lit. 0) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificérile $1 completérile ulterioare;
1n temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanga de Urgengé a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicaté cu modificérile gi
completérile ulterioare,



HOTARASTE:

Artl Aprobarea solicitérii de transmitere a bunurilor achizitionate prin
proiectul Implementarea de solufii e—guvernare in zona de SUD a judeguz’ui
ancea, firfi platé, din patrimoniul privat a1 Judegului Vrancea in patrimoniul privat
a] comunei Obrejiya, identificat potrivit anexei care face parte integranté din
prezenta hotérére.

A112 (1) Transmiterea bunurilor prevézute in anexé, se face pe bazé de
proces verbal dc predate-preluare, aprobat de ordonatorii principali de credits, in
termen de 30 de zile de la data adoptérii hotérérii.
(2) La predarea—primirea, féré platé a bunurilor, se va fnregistra in evidengele
contabile operagiunile privind intrarea in gestiune a bunurilor.

Art.3 Prevederile prezentei hotéxéri vor f1 duse 1a mdeplinire de cétre
Primarul comunei Obrejita prin aparatul de specialitate .31 vor f1 comunicate celor
interesagi de Cétre secretarul general a1 UAT.

Pre§edinte de gedingfi , Contrasemneazfi,
Anita—Enache Adrian Secretar geneneral a] comunei,

Florin PONEA


