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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.3 6.
Din data de 25.06.2020

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe
Consiliul local al comunei Crasna,
Având în vedere :
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.5361/17.06.2020, din care rezultă
necesitatea realizării proiectului ;
- Raportul compartimentului de resort nr.5374/17.06.2020.;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 129, alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b), 196 alin. (1) lit. a), art.363
alin(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. (1) Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a mijlocelor fixe –
bunuri mobile, aflate în patrimoniul privat al Comunei Crasna, având datele de identificare prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se probă prețul de pornire a licitaiei la valoarea din Raportul de evaluare a fiecărui bun în
parte.
Art.2. (1) Procedura de vânzare, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a mijlocului fix –
bun mobil prevăzut la art. 1 se va organiza de către Primăria comunei Crasna, în calitate de titular al
dreptului de proprietate asupra acestuia, cu stricta respectare a prevederilor Anexei nr. 2 la Hotărârea
Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Comisia de organizare și desfășurare a licitatiei se va constitui prin Dispoziție primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Crasna.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Sălaj;
- Primarului comunei Crasna;
-compartiment buget-contabilitate – resurse umane;
- site: www.primariacrasna.ro;
- Dosarul ședinței.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Filip Ioan

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia
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Anexa
la HCL nr.36.
din data de 25.06.2020.

DATE DE IDENTIFICARE
A MIJLOCELOR FIXE – BUN MOBIL SCOASE LA VÂNZARE, PRIN
LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE, AFLATE ÎN
PATRIMONIUL PRIVAT AL COMUNEI CRASNA
Nr. Denumirea
Crt.
1
Presa de balotat
2
Autogunoiera Mazzocchia MAN
12 MC serie sasiu
WMAN15ZZ38Y221237
3
Autogunoiera Mazzocchia MAN
12 MC serie sasiu
WMAN155ZZ88Y221363
4
Tocator mobil Doppstadt AK 230
5
Dispozitiv de afanat si intors
compost Komptech
6
Ciur rotativ cu tambur Caravaggi
Vaglio 2000

Nr. De inventar
2025
2032

Um Cantitate Valoare raport
evaluare
buc 1
36.686,91
buc 1
185.274,17

2031

buc 1

185.274,17

2065
2066

buc 1
buc 1

77.850,00
97.425,00

2067

buc 1

106.200,00

