ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 14 /2019
privind transmiterea în folosință gratuită a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului
”Dotarea cabinetului de informatică cu calculatoare și aparatură electronică la Școala
Gimnazială ”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita
Consiliul local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară din data de
28 februarie 2019 ;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr. 4/17/05.02.2019;
- raportul compartimentului contabilitate nr. 4/18/05.02.2019 ;
-Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr. 35/2018 privind implementarea proiectului
” Dotarea cabinetului de informatică cu calculatoare și aparatură electronică la Școala
Gimnazială ”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, și bunurile
achiziționate de către comuna Gălăuțaș în cadrul acestui proiect;
-Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi compeltările ulterioare;
-Legea nr. 89/1991, legea contabilității, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
-Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor, nr. 6/15/22.02.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură,
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr. 6/12/21.02.2019,
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi
comerţ nr . 6/13/22.02.2019;
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c), alin. 9, art. 45 şi 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 transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a bunurilor
achiziționate în cadrul proiectului ”Dotarea cabinetului de informatică cu calculatoare și
aparatură electronică la Școala Gimnazială ”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș, județul
Harghita” înscrise în anexa nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, în valoare totală de 66.736,97 lei.
Art.2. Se însuşeşte modelul contractului de comodat pentru folosința gratuită a bunurilor
achizitionate, ce constituie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, care se va încheia între comuna Gălăuțaș
prin Consiliul Local al comunei Gălăuțaș şi Școala Gimnazială ”Dimitru Gafton” din comuna
Gălăuţaş.
Art.3. Cu semnarea contractului de comodat se mandatează primarul comunei Gălăuţaş,
domnul Ţăran Radu.
Art.4. Comisia care va preda bunurile în folosință gratuită, Școlii Gimnaziale ”Dumitru
Gafton”din comuna Gălăuțaș, va fi numită prin dispoziţia primarului comunei Gălăuţaş.
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Art.5. Compartimentul contabilitate va efectua operaţiunile necesare pentru evidenţierea
separată în registrele patrimoniale şi evidenţa financiar-contabilă a bunurilor date în folosință
gratuită.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Gălăuţaş, domnul Ţăran Radu şi compartimentul contabilitate.
Art.7. Hotărârea se comunică prin grija secretarului comunei Gălăuţaş, Școlii Gimnaziale
”Dumitru Gafton” Gălăuțaș, primarului comunei Gălăuţaş, compartimentului contabilitate şi
Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei
comunei Gălăuţaş şi publicarea pe site-ul www.primariagalautas.ro.
Gălăuţaş, la 28 februarie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Urzică Sorin-Marin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

