
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 14 

din 27 ianuarie 2022 
 

 

privind transferul cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgu Mureş, 

 în favoarea Liceului Tehnologic Aurel Perşu, a celor 2 autovehicule marca DACIA 

LOGAN, achiziţionate în baza contractului de achiziţie publică de produse 

nr.180/07.11.2019, prin programul naţional PNDL- dotarea cu echipamente şi mobilier 

specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Aurel Persu Târgu Mureş-

autoturism pentru practica de conducere 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr.87.161 din 06.12,2021, iniţiat de Primarul Municipiului Târgu 

Mureş, prin Direcţia Şcoli,  privind transferul cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgu 

Mureş, în favoarea Liceului Tehnologic Aurel Perşu, a celor 2 autovehicule marca DACIA 

LOGAN, achiziţionate în baza contractului de achiziţie publică de produse nr.180/07.11.2019, 

prin programul naţional PNDL- dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de 

laborator pentru Liceul Tehnologic Aurel Persu Târgu Mureş-autoturism pentru practica de 

conducere,  

b) Raportul de specialitate nr. 90.367 din 15.12.2021 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală și Raportul de specialitate nr. 6.140/89.946 din 

15.12.2021 al Direcției economice,  

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

 

Ținând cont de: 

- prevederile art. 139 alin. (1), 196 alin. (1) lit. „a”, art.355, din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

- HG nr.841/1995, anexa1,pct.1,6,7 privind procedurile de transmitere fără plată și de 

valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare, 

- art.20, alin.1 si 2 din Legea nr.1/2011- Legea educației naționale. 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin. (6) lit. „b”, alin.(7) lit. „a” din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
 Art. 1. Se aprobă transferul cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgu Mureş, în 

proprietatea Liceului Tehnologic Aurel Perşu din Târgu Mureş, a 2 autovehicule marca DACIA 

LOGAN, cu datele de identificare prevăzute în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2. Bunurile prevăzute la art.1 se predau pe baza de proces verbal de predare primire, 

încheiat în Municipiul Târgu Mureş - Direcţia Şcoli şi Liceul Tehnologic Aurel Perşu din Târgu 

Mureş, în termen de 10 zile de la adoptarea prezentei. 



Art. 3. Se împuternicește domnul –Horațiu Lobonț - director executiv în cadrul Direcției 

Școli - să semneze în numele Municipiului Târgu Mureş, procesele verbale de predare primire. 

 

Art. 4. Se împuternicește Direcţia economică din cadrul Municipiului Târgu Mureş cu 

înregistrarea operaţiunilor privind ieșirea din gestiune a bunurilor menţionate în anexa la art.1. 

 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre se comunica: 

  - Direcției școli, 

  - Direcţiei economice, 

  - Liceului Tehnologic Aurel Perşu din Târgu Mureş, 

  - persoanei împuternicite la art.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1. 

 

- Autoturism  Dacia Logan- număr identificare UU1L5220264271147, an fabricaţie 

2019, varianta 04DS, categoria M1, capacitate cilindrică 1461 cm3, culoare alb, având 

număr de înmatriculare MS-96-DSC, nr. de inventar 4080/10.12.2019-valoare de 

inventar 51.155,41 lei 

 

- Autoturism Dacia Logan-număr de identificare UU1L5220764271127, an fabricaţie 

2019, varianta 04DS, categoria M1, capacitate cilindrică 1461 cm3, culoare alb, având 

număr de înmatriculare MS-98-DSC, nr de inventar 4081/10.12.2019- valoare de 

inventar 51.155,41 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


