JUDEȚUL TULCEA
COMUNA NUFĂRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.45

privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al comunei Nufăru, judeţul
Tulcea a Tractorului FARMTRAC, Remorca PRONAR si Lama de Zapada

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă la data de 29
mai 2019, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;

Avand in vedere:
- Art.121, alin.1 si alin.2 precum si cele ale art.138 alin.1, 4, si 5 din Constitutia Romaniei,
repubicata;
- Art.9 din Cartea Europeana a autonomiei locale;
- Art.7 alin.2, art.858, art.859, alin.3, art.866-868, art.869 din Legea nr.287/2009 privind
Codul Civil, republicata;
- Art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile propietate publica;
- Dispozitiile art.119 si art.121 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare si a HCL nr.14/26.02.2019 privind
inventarul domeniului public
Luand act de :
- Referatul primarului de aprobare al comunei Nufaru, nr.
- Instructiunle de plata din cadrul PNDL, C1920074x201923802592/12.09.2018
- Raportul de avizare al comisie de specialitate din cadrul Consiuliuli Local;
In temeiul art. 36 alin. (1) si alin. (2) lit.c, alin.5, lit.c, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit. b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă introducerea in inventarul domeniului public al comunei Nufaru a
urmatoarelor :
tractor
marca
FARMTRAC
9120
DTN,
SS:SYY2TKF4CJ0AM0133,
SM:JR84187/L047659D, Motor Perkins,4 cilindri, 113 CP, stagiulIIIB(Tier 4A), cap cil 3400cmc,
servodorectie, tractiune 4x4, cabina cu incalzire si aer onditionat, compressor instalatie pentru
frana remorcii, ridicator fata, priza PTC fata, culoare albastra cu Valoarea 193.851 LEI,
- Remorca marca PRONAR T653/2, SS:SZB653XXK1X09855, Valoarea 52.360 lei
- Lama de zapada 5072 ZAGRODA seria 107 valoarea 61.999 lei.
Art.2 – Anexa Hotararii de Consiliu Local nr.14/26.02.2019 privind insusirea inventarul
domeniului public al comunei Nufăru județul Tulcea se completeaza conform prezentei.
Art.3 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre Institutieu
Prefectului - Judetului Tulcea, compartimentului Contabilitate precum şi se aduce la cunostinţa
publica prin afisarea la sediul primariei, precum si publicarea pe site-ul
http://www.primarianufaru.ro
Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri
alesi.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
CONSILIER,Cosma Marius

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Milosovici Lucian

